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SENADO FEDERAL 

Terceira sessão ~a ~ecima ~ri me ira legislatura ~o Congresso ~ aclonal 

I ü3' SE::lSW, l!:M :!~ DE DEZEMBIW DE JU2::l 

PIU~~IOENl!l.\ DO Slt. g:o;'L\\GIO GUll\lBUo\, PimS!Og:-;'J'E, E ME~· 

DO~t:.\ .\L\JL'1'1~S. Ju Sl.CC.:IlE'rARIO 

.\'ti 13 c % horas acluun-tie presentes os St·s. l\Icntlouça 
1\larl.ins, Olegat.•io Pinto, Barlwsa Lima, João Thomé, Cunha 
i\lachatlo, .Tos<í Euscbio, Costa ltodrigucs, João Tomú,Josú Ac
ciuly, João Lym, Fct•t·eit·a Chaves, .\ntonio Massa, Octacilio de 
Albuquerque, Manocl Borba, Euscbio de Andrade, Araujo Góes, 
Pereira Lobo, Monir. Sodré, Pedt•o Lago, Jeronymo 1\lonteiro, 
Nilo Pcçanha, Sampaio Cot•t•ea, lrincu Machado, Bueno de 
Paiva, Bcrnat•du Monteiro, Auolpho Gordo, Alvaro de Carvalho, 
Cm·lus CavalcanU, Gcnet•usu Marques, .\J'fonso <.le Ctunat•go, 
Lauro Müllet•, ~'clippe Schmitlt, Soares dos Santos, Carlos Bar
bosa e Vespuc10 de Abreu (34). 

O Sr. Presidente - Presentes 31, St•s. Senadores, está aber
ta a sessão. 

Vuc ser lida a acta da sessão anterior. 

O Sr. 2" Secretario procede á leitura lia acta tla sessão an
terior, que, posta cm discussão, é UJ>provada, sem rcclamauüo. 

O Sr. 1' Secretario rlá conta rlo seg!linte 

EXPEDIENTE 

Ol'l'icio elo 8t•. 1' Secretario da Camaru dos Deputado~ ru
multcndo a seguinte 

PROPOS!Ç,\u ~. 157- Hl23 

O Congresso Nacional t•csolvc: 

Ar!.. L" E' aulorir.uclo o Presidente da Republica a abrir, 
pelo Ministct·io da Agricultut•a, Industria () Commercio, o cre" 

S.- Vol, XIV I 



2 .ANNAEB ll9 SKNAllO 

dHo especial de :196:260$, para occor1·er, no exercício de :!923, 
ao pago.mento das vantagens permanentes de que trata o § 1" 
do arl.. 150 da lei n. '"555, de 10 de agosto de 1922, aos fuu
ccionul'ios publicas que percebem vencimentos inferiores a 
180$ mensaes. 

A1t. 2.' Revogam-se as disposições em contrario. 

Camara dos De).Jutados, 27 tle dezembro de 1923. 
Amo!{o Rod1•ioues de A:cvedo, Pt•csidente. - Huoo Ca1·ne'iro, 
1" Secretario interino.-Manoet llci.l, 2' Sec1·etario inlcriilo.-
A' Commissüo de Finanças. · 

O Sr. Secretario procede â leitura dos seguintes 

· PAI\ECERES 

N. 45l- i923 
r.n:~~~~r~~·:;~~"-" .. : .. : ,.,i r-o ~.:,.•.>. .. "":i·';,.~- ' •··· ·· ';-- .. , .-- ., 

•~ OR(JAMENTO . DA JUSTICA E INTERIOR 

Parecer da Commissão de Finanças sobre as ·emendas apresen
tadas em 8' discussão ao orçamento do Ministerio da Jus
tiça e Negocias Interiores para o e:~:ercicio de 19~.S 

• 

'Verba i O•: 

Sub-consigoaçlio n. 17 "Pessoal" (differenoa de venci
mentos) 600$000. Supprima-se, em virtude do falleclmento do 
respectivo funcoionarlo. 

N. 2 
" 'Verba i2": ., 

Rubrica V. "Pessoal" Juizos seccionaes - Estados - Let
tra H. (Minas G•~raes, Pcrnamburo S. 'j)nulo e Bahin.) 

Augmentada de 1 :200$, par1, pagamento de 5 o/o de grn
tificacão nddicional no juiz federal nn seccão de Minas Geraos, 
bacharel Antonio Rodrigues Coelho Junior. 

' 

N. 3 
Verba 13•: 

Rubricn m "Pessoal" sub..;consignnclio n. 16. Diga-se 
1:000$, em. vez de 600$000 .. 

~ . ·' 



BllSSÃO llM 2~ DN D~Z~MUI\0 llll 1923 
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Itubricu 1V "1'essoul", sulJ-cunsjgmu;iio n. 17, 9 :OOO~OOIJ .• 
::;up)H'imu-s~. Hubl'icu 11. I "Mal.ct· ial ''. sub-consignucúo n. 50, 
10:000$000. ::;upprimu-sc. 

Substiluam-su uu rubl'icu "l'essoal", as l.a!Jellus Llu veuci
menlos pelas seguintes, de acc(n·Jo colll '' deercl.u n. JG.:Ji:J, tJ,J 
20 de tlc~ombro de 1923, 

1 - Cut·l c de .\[I[Jelhu;iiu: 

i pt·esiueute: 

Ol'lleuuuo , · ............... . 
Gratificação . . ............ . 
Grutificacão de exereicio .... . 

5 presidentes do Cnmuru: 

Ordenado . 
Gratificação 
Gratificação 

• • ••• o ••••••••• 

de exercício ..... 

10 desembargadores: 

;!,/;;!,01)~1)00 

J~:üOO~OOO 
3:000$000 

l!3 :81}0$000 lt3 :800$001) 

27:21}0$1}00 
13:600$000 
1:200$000 

i!2:000$000 210:000$000 

Ordenado ................. 27:200~000 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . . . 13:600$000 

40:800$000 408:800$000 

II- Secretaria da Côrte 
de Appellnçüo: 

461:8001000 

1 secretario: 

3 

3 

Ordenado . 
Gratifica<;iio 

•• o • o •••• o ••••••••••• o •••••• 8:000$000 
• • •• ' o •••• o o o •• i!:000$000 

12:000$000 12:000$000 
chefes de secção: 

Ordenado . • o ••••• o ••••• o o • 0:400$000 
Gratificaciio • •, •• o •• o ••••••• ' 3:200$000 

9:600$000 28:800$000 
umanuenscs: 

Ordenado . o o I o o o o o o o o o o o o o ·Í :800$000 
Gratificncíio o ••• o • ' • o •• o • ' 2:400$000 

'I :200$000 43:200$000 



4 ANNABS UU ~ENAUO 

1 CllCUl'l'Cgado da ,iUl'iSpru-
dcncia: 

Ordenado , 
Grutifica~ãu 

i prutocollistu : 

Ordenado , 
GraLil'icacüo 

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

.. o ••••• o o •••••• 

• • • o ••• o ••••••• 

1 archivistu-bibliothcmn·iu: 

Orllcnado . .... o •• ' •• 'o •••• 

Gratifica1;ão . . , , .......... . 

2 daetylugraphus: 

Ordenado , 
Grnlifica~ãu 

1 porteiro: 

Ordenado , 
GraLil'ica~ão 

o I O O o O O o o O o t O O O o 

• o •••• o • o ••• o •• 

. ' .. ' ......... ' ' . . ............ . 

J ajudaul.c do put·loiro: 

L\ 

Ot·denadu , 
GruU!'icac;.üu 

wntiJ)uor;: 

Ot·denado 
GrnLiJ'icação 

2 COl'I'CiOS: 

Ordenado ' 
Gruti!'icacüo 

Ü SCrVCilles: 

Ordenado ' 
Grntificncüo 

'·'•" ,. 

o ' • ' •• ' ••• o ••• o • 

• • •• o •••••••••• 

•••• o • ' ••••• o •• o 

·' •• o o • o o •••••• 

•• ' ••• o ••••••••• 

' ••• o •• o •• o •••• 

O O O O O 0 I O I O O O 0 O O O 

' .............. 

·l: t>U0$000 
:J:400$000 

7:200$000 

3::.!00$000 
1:G00$000 

ol.:t>00$000 

:J::l00$000 
1:ü00$000 

.\:800$000 

:J: lt00$000 
1:200$000 

3:ü00$000 

3:200$000 
1:ü00$000 

,, :800$000 

2:400$000 
1:200$000 

3:G00$000 

2:000$000 
1:000$000 

3:000$000 

J:G00$000 
800$000 

2:400~000 

1 : ""0$000 
720$000 

2:160$000 

7:200$000 

.\ :t>00$000 

1:1:!00$000 

7:200$000 

1:1lOOSOOO 

3:ü00$000 

lll:000$000 

r.:S00$000 

12 : !Hi0$000 

152:160$000 



1 SllSSj\Q EM 28 DE DI~ZEMDI\0 DE i923 5 

III- .Juizos de dil•eilo: 

~ juizes de direito do crime: 

OJ•denado . . . . . . . . . . . . . . . . . '18 ;1,00$000 
GJ•nt.ificar;ão . . . . . . . . . . . . . . . !l :200$000 

27:1i00$000 220:800~000 

·J juiz fie diJ·"iln rio nliRinmento 
eleitoral: 

Ordenado . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 R: !o00$000 
Gralificn~iin . . ... , .... , , , . . O :200$000 

27:H00$000 27:G00$000 

li juizes fie flirciln rio civrl: 

Ordonarlo ................. 20:000$000 
Gt•nt.ificnção . . . . . . . . . . . . . . . 10:000$000 

30:000$000 1R0:000$000 

1 juiz rle rlircilo do~ feito~ fia 
Fnznmln Municipal: 

Ordenado . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:000$000 
Clr·nt.ificnr.ão . , . . . . . . . . . . . . . 1 O :000$000 

30:000$000 30:000$000 

1 Juiz ele direito da Proverlo
J'ia c Re~iduo~: 

Grnt.ificncão . . . . . . . . . . . . . . . 11 :200$000 
ÜJ'dennrlo ... , . . . . . . . . . . . . . 22:1,00$000 

33:1\00$000 33:G00$000 

1 juiz de direito rir Orphãm: c 
An~rnl.eR: 

Grnf.iricneiin . . . . . . . . . . . . . . . 11 :200$000 
OJ•rtennrln . . .. .. .. .. . .. .. .. 22:400$000 

1 r~cr·iviin do .Tnizn riP :\li~t.n
mnnf n Elrilm•nl: 

Orrtenado . 
Gl'n f,ificnc,iio 

• ••• o ••••••••• ' • 

• o •••••••••••• 

7 rM.riviics rio~ .h1izos rir rlirriln 
rln erimc: 

Ordcnnrlo . . .......... , ... . 
G 1'1'' -.1rn ,1 1cnono . . .... , ....... . 

33:G00$000 33:G00$000 

r, :400$000 
3:200$000 

(l:nD0$000 

4:800$000 
2:4008000 

n:r.oo$ooo 

7:200$000 50:400$000 
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6 ANNAI~S llO SENADO 

3 "sct·eventes do juizo de alista
mento eleitoral: 

Ordenaf1o . •• • • .. .. .. • • . • . • 3:200$000 
Grntificacão • • • • . . • • . • . . . • • 1 :600$000 

4:800$000 14:800$000 
7 escreventes dos jui~os do di,

reito do crime: 

Ordenado . .. .. .. . . .. .. . . .. 3 :200$000 
Gratificação . . .. , .... , . . . . . 1 :600$000 

4:800$000 33:600$000 
2 officiacs de justiça do juizo 

ele alistamento• eleitoral: 

Ordenado . .. .. .. .. .. .. .. .. 2:000$000 
Gratil'iraoão . . .. , .... , . . . . . 1 :000$000 

10 officiaes de ju~l.ioa dos juizos 
do crime: 

Ordenado •................. 
Gratificação . , ........... , . 

24 officiaes de jusl.iça dos .iuizos 
do cível: 

Ordenado • . ..........•••.. 
Gratificacão .............. . 

12 officiaes de justic:. das Vllras 
administrativas : 

Ordenado .••.•............ 
Gratificação . . ............ . 

porteiro: 

Ordenado . 
Grnl.ificnr,.ão 

u ~m·vcntcs: 
Ordenado . 
Grot.ificnção 

•• ' ••••• o ••••• ,·. 

3:000$000 

2:000$000 
1:000$000 

3:000$000 

1:000$000 
500$000 

1:500$000 

1:000$000 
ti00$000 

1:500$000 

1:600$000 
800$000 

2:400$000 

1:200$000 
000$000 

1:800$000 

G:000$000 

48:000$060 

36:000$000 

18:000$000 

2:400$000 

9:000,000 

786:600$000 
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IV- Tribunal do Jury: 

2 escriviies: 

Ordenado . . . . . .. .. . . .. . .. . . ll ;400$000 
GraGficação . .. .. . .. .. . .. .. a :200$000 

2 porteiros: 
9:600$000 19:200$000 

Ordenado . .. .. . .. .. .. . .. .. 1 :600$000 
Gratificncão . . . . . . . . . . . . . . 800$000 

2 continuas: 

Ordenado . 
Grntifica~ão 

••••••• o •••••••• 

o ••••• o •••••• o • 

2:400$000 

1:600$000 
800$000 

4:8001000 

i correio: 
2:400$000 4:800$000 

Ordenado . 
Gratificação 

2 serventes : 

••• o ••••• o •••••• 1:200$000 
600$000 

1:800$000 

Ordenado . .. .. .. .. . .. .. .. . 1 :200$000 
Gratificncão . . . . . . . . . . . . . . . 600$000 

V - Pretorlas: 

16 pretores: 

1:800$000 

Orden.ndo . .. .. . .. .. . .. .. .. . 13i600$000 
Gratificncão . . • . . . • . • . . . . . . 6:800$000 

1:800$000 

3:600$000 

34:200$000 

20:400$000 326:400$000 
15 sub~pretores: 

Ordenado . .. . .. . .. .. .. . .. .. 5:600$000 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . • . 2:800$000 

8 esorivães de preterias crimi
nnes: 

Ordenado . 
Grntiflcnoiío 

•• o •••••••• o •••• 

• • • ' •••••• o •••• 

8:400$000 126:000$000 

4:800$000 
2:400$000 

7:200$000 57:600$000 
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8 eserevenles de prel.~l'ias et·i
minaes: 

Ordenado . .. .. .. .. .. . . . .. . 2 :100$000 
Gratificação . . . . • . . . . . . . . . . 1 :200$000 

3:600$000 23:~000$000 

2 nvaliadot•cs de prelorias: 

Ordenado . .. . . . . . . . . .. . . . . . 3 :600$000 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . . . 1 :800$000 

16 officiaes de just.ica do prelo
rias eriminaes: 

5:400$000 10:800$000 

Ordenado . . . . . . . . • . . . . . . . . 1 :000$000 
Grnf,ificacão . . . . . . • . . . . . . . . 500$000 

VI- Minisf.crin Publico: 

1 procurador geral: 

1:500$000 /oR:000$000 

645:600$000 

Ordenado . .. .. .. .. .. .. .. .. . 22:400$000 
Grnt.ificncão • . . . .. .. . .. . .. . 11 :200$000 

1 pt•ocurador geral, em rlisponi
hilirlndo: 

3S:G00$000 33:600$000 

Ordenado . .. . .. .. .. • .. • .. . 19:500$000 
Grnt.ificncãn . . . . . . . . . . . . . . . !l :750$000 

2!1:250$000 29:250$000 
R pJ•nmnl.orrs puhlicns: 

Ordenado . .. .. .. .. .. .. . .. . 12:000$000 
Grnlificncãn . . . . . . . . . . . . . . G :000$000 

1R:000$000 11,1, ;000$000 
3 prnmol.nrrs nrl,iunlns: 

Ordonndo ..•..... , ... , .· .. , . R:000$000 
Grnl ificncãn , . . . . . . . . . . . . . . ":000$000 

12:000$000 06;000$000 
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SESSÃO. EM 28 PE DEZEMBHO DE 1923 

2 curadores de orphiios: 

Ordenado . 
Grutificacão 

16:000$000 
8:000$000 

g 

24:000$000 48:000$000 

2 curadores de massas fnllidas: 

Ordenado • .. . .. .. .. .. .. .. .. 1G :000$000 
Gratificação . . .... , . . . . . . . . 8:000$000 

24:000$000 48:000$000 
1 curador de nu~cntcs: 

Ordenado . .. .. .. .. . . .. .. .. • 16:000$000 
Grntificacão . . . . . . . . . . . . . . . 8 :000$000 

24:000$000 24:000$000 
1 curador de resíduos: 

Ordenarlo . .. .. .. . .. .. .. . . .. 16:000$000 
Gral.ificacão . . . . . . . . . . . . . . . 8:000$000 

24:000$000 24:000$000 

446:850$000 

VII-Secret.nrin da Procuradoria Geral: 

1 secretario: 

Orrlenar!o . 
Grnl.ificnciin 

4:800$000 
2:400$000 

7:200$000 
1 officinl: 

1 

1 

Orrlcnnrlo . . . . . . . . . . . • . . • .. . 3 :200$000 
Grat.ificncão . , , • . . . . . • . . . . . 1 :600$000 

4:800$000 
dnct.ylogrnpho: 

Orrlenado o o I tI I tI t tI I t t tI 2:400$000 
Grat.ificnr..iio o I o o o o o o o o o o o o 1:200$000 

:1;600$000 
por•t.elro: 

Ordonnrlo ................ 2:000$000 
Grnl.ificnciio · ... '.'''''' ' .. 1:000$000 

3;000$000 

7:200$000 

4:800$000 

3;(100$000 

3:000$000 

.. 

~-

••• 

• • 

; 

I' 

• 
11 

' 

! 
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1 sei.'Vente: 
Ordenado . .. .. • • .. . • .. .. .. 1 :uoeooo 
Gratificaciio , , .. .. .. .. .. .. • · · 720$000 

2:160$000 2:160$000 

20:76QIOOO 

Vlli - Deposito Geral da Capital Federal: 

. 1 ·!lopositario: . 

Ordenado . .. .. .. .. .. . . .. .. . 6 :oooeooo 
Grntificacão . , • . . . . . . . . . . . . 3 :000$000 

9 :oooeooo · 9 :oooeooo 
1 escrivão 

Ordenado . .. .. .. .. .. .. .. .. 3 :2008000 
Gratificncão . . . . . . . . . • . . . . . 1 :600$000 

4:800$000 4:800$000 
2 serventes: 

·ordenado ................ . 
·, : . Gr~tlflcacão 

' 
• • •••••••••• o •• 

1:600$000 
800$000 

2:4oosooo 4:8ooeooo 

IX-Juizo de Menores: 
1 juiz: 

Ordenado . .. .. .. .. .. .. .. .. . 22:400$000 
Grat.ificncão . . . . . . • . . . . . . . . 11 :200$000 

1 curador: 
Ordenado . ,·, .',, •· .......... . 
Gratifieacão. . . . , , ...•...... 

i medico: 
Ordenado . . .. ·! •.•......... 
Gratiflcncllo • o o ••••• o o o o •• 

1 escrivllo : 
Ordenado . . . , . . ........ . 
Gratificncfto · ,· ~ , ............ , 

I ~ Í ~ ' 

33:600$000 

10:000$000 
5:000$000 

15:000$0Q(l 

4:8008000 
2:400$000 

7:200$000 

4:8001000 
2:400,000 

7:200$000 

1s:oooeooo 

38:600$000 

7:200$000 

7:200$000 

• 

• 
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1 escrevente juramentado: 

Ordenndo .. . . .. .. . .. .. .. . .. 1 :600$000 
Gratificacão , .. , . , . . . . . . . . . 800$000 

2:400$000 

ü commissaríos de vígílancía: 

Ordenado . .. , .. .. .. .. .. .. . 2:000$000 
Gratífícaçiio ·. · .. ; . . . . . . . . . . . 1 :000$000 

3:000$000 
2 offícines de justiça: 

Ordenado . · ... ·.. .. .. .. .. .. . 1 :000$000 
Gratificação . . . . . . . . .. . . . . . . 500$000 

1:500$000 
1 servente (salario mensal) . . . 125$000 

1 . porteiro : 

Ordenado , 
GratificaW~o 

• • • o ' o •••• o ••• ' ' 

• • • o • o •••••• o • o 

1 :600$000 . 
800$000 

2:400$000 

18:000$000 
'; .. ' . ' 

3:000$000 
1:600.000 

2:400$000 2:400$000 

X-Abrigo de Menores: 

1 director: 

Orcfenndo . . ............... . 
Grntificaoão 

oi:sooeooo 
2:400$000 .............. 

90:300$000 

t escripturnrfo·:· 
7:2ooeooo 7:2oo,ooo 

. 
Ordenado . .. .. .. .. .. .. .. .. 3 :200$000 

· · Grntíficncão' ·. · ,. . . . . . . . . . . . . . 1 :600$000 

·i · nmnnuense: 

Ordenado 
Grntificacão 

1 nlmo:.mrife: 

OOj 4:800$000 

• o ••••••••••• ' •• 

• • • o ••••••••••• 

1:6001000 
8ooeooo 

2:400$000 

Ordenndo , ·· ·,. ,·•. , , ...... , . . . 3:2001000 
Grntifir.ne.fio . · , .. , . , . . . . . . . . . 1 :600111000 

4:800$000 

' 

4:800$000 

2:400tQOO 

4:800$000 

' 

J r 

•. 

' I. 
I 

r 
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i2 ANNAES DO SENADO 

1 irlrnt.it'icndor: 

OJ•denndo ...... , • .. .. .. .. 2 :r.00$000 
Gratificn~ão .....•.• , •... , 1 :200$000 

3:600$000 
auxiliar do identificador: 

Ordenado ...••. , • , • • . . . • . 1 :600$000 
Gmtificn~.ão . . . . . . . • . . . • . . 800$000 

1 porteiro: 

Ordenado ......•....•.... 
Grat.ificnoiio ............ .. 

6 serventes : 

Gratificação 

1 cozinheiro: 

Graf,ificacão 

•• '.o' •••••••• 

•••••••••••• o. 

1 a,iudante -rle cozinheiro: 

, Gratificncão .. , ......... .. 

1 professor primario: 

2 :r.00$000 

2:000$000 
1:000$000 

3:000$000 

1:200$000 

1:200$000 

600$000 

Ordenado . .. .. . .. .. . .. .. .. 2 : t.00$000 
Grnt,ificacão ...... , . , ... , . 1 :200$000 

1 profo~sora primaria : 
3:600$000 

Ordenado . .. .. . .. .. .. .. .. . 2: t.00$000 
Grntificncão . . . . . . . . . • . . . . 1 :200$000 

3:600$000 
mnstre do gymna~Ucn: .. 

GJ•at.ificn~.i\o .......... , . , . 2: t.00$000 

1 mostre rlP 1.rnhnlhns mnnnne~: · 

Grntificaciio 

t inspector: 

Ordenado 
Grntificnciin 

'.o o o ••••••••• 

o. o. o •••••••••• o 

' ••••••• ' •• o •• 

- 2 :r.00$000 

2:t.00$000 
1 :200$000 

3:000$000 

~:600$000 

2:~00$000 

3:000$000 

7:200$000 

600$000 

~:600$000 

3:600$000 

2:r.00$000 

3:600$000 
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1 sub-inspccloJ•: 

Ot•denudo . 
, Gratificação 

1 iuspoclorn: 

Ot•denado . 
Grati!'icao;ão 

1 sub-intii!Cctom: 

i 

i 

1 

Ordenado . 
Gratificaciio 

deu tis ta: 

· Gratificao;ão 

enfermeiro: 

Gt•atificnção 

cnfci·meira: 

Gt·atificacüo 

U guardas: 

GraLificação 

Verba 15': 

•••••• o o o • o ••• 

N. 4 

2:000$000 
1:000$000 

3:000$000 

2:400$000 
1:200$000 

3:600$000 

:l:000$000 
1:000$000 

3:000$000 

\lli0$000 

960$000 

960$000 

1:200$000 

13 

~:000$000 

3:600$000 

3:000$000 

960$000 

960$000 

960$000 

7:200$0ÓO 

72:480,000 

Uubt•icu III (Material) . - Coloniu Cot•t•cccionnl dos Dous 
Rios: 

Sub~consignaciio n. 151. Em vez de 8:000$000, dign-srJ 
6:000$000. . 

Sub-consisnncão n. 152. Em vez de 10:000$000, diga-se, 
5:000$000. 

Sub-consisnaoão n. 155. Em vez de 5:000$000, dign-se, 
12:000$000. 

N. 5 

·Verba iG•: 

Rubrica VIII - ficfot•mados : 

Augmentndn dl' 8 :31o2$331,, com n inclusão dos seguintes 
!'crormndos: 

i' tenente FelilflilC Octavio de Snnt'Anna .••• 5:952$000 

I. 

• 
I . . 
I • 

I· 

I 
~ 

. 
!-

. 
~-

' r 
• 



14 ANNABB DO SENADO 

An;pensudn José Frnncisco Mnrins .......... ; . 
Soldado Francisco Alves dos Santos ......... . 
Soldado Domingos· .Eláptistu Cardoso .....•.•.. 

N. 6 

Verba 18': 
' 

430$333 
872$6ü7 

1 :01:!1633·1 

Rubrica -'-Mntcl•iul - Sub-consignacão n·. ''4 - 5 :obo~. 
Suppt·ima-se. 

N. 7 
Verba 20': · 

'!tubri~a XIV - Pessoal de nomeacilo do director: 

. . Sub- consignaciio u. i49. Em vez de i auxiliar dn admi
nistl'aciío, diga-se 1 auxiliar da secretaria. 

Sub-consignncilo n. 150. Em vez do i auxiliar dá udini
nist.ração, diga-se 1 auxiliar da secretaria. 

N. 8 

Verba 26': 

, ' Sub-consignacão u. 22 (Pessoal) - 2:4001000. Suppri
ma-se. 

N. 9 

Verba S:l': 

Rubrica X - Reformados: 

· Augmentadn de . iS :693t984, feitas as seguintes altera
ções: 

Elimíiuim~so as suh-consHrnacões de reformndos. ns .. 213 
.,Soldado. Jose Francisco das .. Santos - 7328f000. 

220 - soldado José Rodrigues - 732$000 . . . · 
248 . .......aoldarlo .• Toão José Vontura Sobrinho ~ 732tOOO'. 
Accrescentem-so os seguintes reformndos: 

Major medico Dr. Tito Barbosa de Araujo ... . 
2' tenente Bento Antonio das Chagas ....... . 
Soldado Victoríno Henrique Coutinho ........... · 

Aeorescente-se, onde convie~: 

9:599$988 
5::199$996 
t:090$000 

. . As 'subve~cões constantes da verba 37•,' serão pagas, só
mente, ás instituicões que provnrem terem recebido, no mesmo 
ennor. subvenções dos respeotiv9s Estados. 
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N. 10 

Verba 40': 

Augmentada de 13 :400$, na rubrica Material, para a uc-
quisiçiio de um apparelho de Raio X. . 

N. ii 

Verba 41' · 

Augmentada de 17 :233$, na rubl'ica "Matet•iul", com il in
clusão das seguintes sub-consignações: 

Expediente e maledal de identificação para o 
servico domestico .................... .. 

Material photograpliico para a identificação do 
serviço domestico . .. ...... , .......... ;; 

N. :12 

Verba 42': 

12:750$100 

·4:482tOOO 

Inclua-se, na rubrica "Pessoal". depois da sub-consignn
ciio n. 1,9, a seguinte tabella, sob o lltulo IV; de accôrdo com 
o decreto n. 16.272, de 20 de dezembro de 1923. 

Seoolío de reforma 

·4 professores prlmarlos: 

Ordenado . .. ............. . 
Gratificação . .. .......... .. 

2:400$000 
:1:200$000 

. . 

3 :600.1000 i4 :.\001000 . 
1 amanuense: · · 

Ordenado . . .............. .. 
Gratifloaoiio • • o ' ••••••• o •• o 

1 dispenseiro: 

· Ordenado . .. ............. .. 
Grntificacão . . ........... .. 

:1:600$000 
800$000 

2:400$000 

1:600$000 
800$000 

.,, .·· 

2:400~000 

2:4ooeooo 2:4oo•ooo 
· :1 inspector geral: 

Ordenado . .. . .. . .. . .. . . .. . 2 : 4ooeooo 
Gratifionc!lo . . . . . . . . . . . . . . . :1 :200$000 

3. :.609.1~00 S:60Q$000 

... 

• .... 

r 

• 

• 
M 



lõ .\NNkBS DO sgNADO 
.: I. 

. ' I, ' .. , 
'; ... :! 

·I inspeclores : 
i ., 

.. 'I Ordenado 2:000$000 . ; } . • ~ •• o ••••••••• o • 

''i' 
GruLii'icuçúo •• o o •••• o • o ••• 1:000$000 

1.;' 

3:000$000 12:000$000 
1 porteiro: 

Ordenado . o o o o o I o o o o o o o o o o 2:000$000 
Gratificação . o o o I O o o o o o o o o o 1:000$000 

3:000$000 a:ooo$ooo 
i roupeiro: 

Ordennuo • o ••• o •• o •• o o o •• 2:000$000 
Gratificação . •••••••• o •••• o 1 :000$000 

3:000$000 3:000$000 
1 enfermeiro: 

Gratificar;úo . •• o o ' ••••••••• OG0$000 !JG0$000 ... 
·ii' 1 cozinheiro : ., . 

' i· . 1:.:' 
Gratifica<;úo 1:200$000 I'. . • ' •• o •••••• o •• 1:200$000 :.: 

.. ' I•' 
de cozinheiro: '. ,11: 1 a,iudanle 

' I .. 
' . Gratit'ic;wiio G00$000 ü00$000 ' 

. • o • o o ••••••• o • . ·I S lavadeiras': •••••••• o o •.••••••••• o ••••• o • 1,:380$000 
. . I . . 

~ serventes ,. , I !: I 

Gratificaclio 1:200$000 4:800$000 ,, . • o •••••••• o ••• : ·li 
I, i, : .I! 1! guardas: 
·, 

i\1 1,· Gralii'icaçiio 1:200$000 O:ü00$000 .. li . • o •• o ••••• o • ' • ,. 
I! 2 jardjneiros . 2:555$500 •••••••••••• o o ••••••• o o ••••• 

2 chacareiros . •• o • o • o o •••••• o •••••••• o • o • o 2:555$500 

1 cocheiro: 

Gratifica<;iio ••• o •••• o • ' •• o 1:800$000 i:S00$000 

i a,iudante de cocheiro: 

Gra Lificacüo . 0 O 0 0 0 O 0 I I 0 0 I I 0 1:200$000 1:200$000 

1 Carreiro: 

Grntificncão O I O I I O I 0 0 0 0 0 0 0 1:200$000 i:200$000 
1 carpinteiro: 

i 
:I Gl·atificn~.:ii.o .... , . I •••• , •••• , 01'0$000 060$000 

'· /I ·,I 72:011$000 I ...... 
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N. Ja 

V url.Ju 11': 

::iulJ-consignaçilo 11 •. \ - Diga-~e: 38ii$, cm Wl. de 800$000. 

Sub-cousignuc;ãu n. 7 - Diga-~c: I :515$, cm vez de róis 
800$000. 

Sub-cousignu~üo n. o - Diga-se: 1:100$, cm vez de 
1:200$000 • 

Sub,consis·naçüo 11. 10 - Dis'll-se: 800$, cm vez do 
1:000$000 . 

N. 14 

Verba 18. 

Augmcntc-sc de 1 :1li1$ u credito de 54 :381$, para paga
mento de diaria~. rlut•anlc 3liG dias, aos ol'ficiacs de justiça das 
varas crimiuncs c pt·clm•ius do Dislricto Fctlcrnl, por ler sido 
olevllllu de 62 pura 61 o numero desses ol'J'iciacs, cm virtudo 
do decreto n. ·Jü .273, de 20 de dezembro de 1023. 

N. 15 

Verba 31': 

Substituam-se us lal.Jellas c sub-eonsiguacücs constantes 
das rubricas ns .. I, ll, !li, IV, V, VI, Vll, VIII e IX - pelas 
seguintes: 

Estado maior 

I - Administração: 

1 coroúel commandunle : 

Grutificucüo . . .... , . . . . . . . . 7 :000$008 7:000$008 

1 tenente coronel fiscal: 

Soldo. . ................... . 

1. mnjot• àircctm• da assistcncia 
do Material: 

Holllo . . ..... , ............ . 
Gml.iJ'icn~.üo ' ' ....... ' .... . 

S.- Vol. XIV 

H : iiO!l$002 
5:800$008 

17:100$000 17:400$000 

0:500$008 
4:800$012 

111:100$000 14 :.\00$000 . 
. . 

w 

-

I' 
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• 
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I 
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.i ma,ior assistente do Pessoal:. 

Soldo . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . !l :59!l$U98 
Gratificacão. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 :800$002 

i4 :400$000 H ;1,00$000 

.. :1 cngcnheil·u (major ou cupiLão 
do Exercito cm commis
são) : 

Gt·ntii'icacão ; ••••• o •••••••• 

. .i secretario (i" tenente ou 2" 
tenente) : 

4:800$012 

Soldo • .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. 6:199$992 
Gratificação . . . . . . . . . . . . • . • 3 :1ooeoos 

.i intendente ( 1" tenente· ou 2' 
tenente): 

9:300$000 

Soldí!· .. · .. : . .. .. . .. . .. .. .. .. . 6: 19!!$992 
Grattllcaçao . . . . . . . . . . . . . . . 3:100$008 

II - Contadoria: 

:1. major director : 

9:300$000 

Soldo . · .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. !l :59!l$!l!l8 
Gt·utit'ica<JÍÍO ...... , . . • . . . • . 4:800$012 

4 :800i012· 

9:300$000 

9:300$000 

:14:100$000 14:400$000 

1 capilíío• pagado!': 

Soldo . . . .. .. . .. .. . . .. .. .. . 7 :999$992 
Grulificucão ... , . . . . . . . . • . . . 4 :000$008 

:12:000$000 :12:000$000 

III - Serviço Sanitario: 

:1 tenontc-coronel dil•eotor de saude: 

Soldo ..................... • :11 :599$992 
Gratificucíío . . . . . . . . . . • . • . . 5 :800$002 

:17:400$000 :17:400$000 
2 majores medicas : 

Soldo . .. ..... ~............ 9:599$998 
Gratificacão • . • . . . . • • • . • . • . 4 :800$012 

:14:400$000 28:600,000 .... ' 
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i major pharmaceutico : 

Soldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O :590$008. 
Gratificaciío . . . . . . . . . . . . . . . 4 :800$012 

14:400$000 i4:400$000 
4 capitães medicos: 

Soldo....................... 78999$992 
Gratificacão . . . . . . . . . . . . . . . 4 :000$008 

12:000$000 48:000$000 

:1 capitão medico occulista: 

1 Soldo . 00 oo oo 00 oo 00 oo oo .. 00 7:999$002 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . . . 4 :000$008 

12:000$000 12:000$000 

2 capitães pharmaceuLicos: 

Soldo . ...... : . ............. ,· . 
Gratificacão . . ........ 00 ••• 

3 primeiros tenentes medicos: 

Soldo . . ......... " ... . 
Gratificacão ............... . 

1 primeiro tenente dentista: 

Soldo . •••••••••••• o ••••••• 

Gratificacü.o . . ............ . 

7:999$992 
'• :000$002 

12:000$000 

6:199$992 
3:100$008 

9:300f000 

G :199$992 
3:100$008 

24:000$000 

27:!>00$000 

9:300i000 9:300$000 

i segundo tenente bacteriologista: 

Soldo . ..•••••••......••••• 5:i99$996 
Gratificacão . • . • . • • . . . . . . . . 2:600$004 

IV - Estado menot•: 

i sargento ajudante: 

7:800$000 

Soldo . . ....... oo .. .. .. .. • • 2 :8i8$200 
Grntificncíio de funccíio . . . . . . 549$000 

3:367$200 

7:800.000 

.292:600.020 

3:367$200 

• 

r 

p· 
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.1 titu·gmllo inlendenlo: 

Gt·aLil'ica~iiu t.lo J'unc~ãu ::>·19$000 
:ioldo . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. 2:818$200 

:J:3li7$200 3:3ll7$200 
J 7 vl'imoiros sargentos metiLres: 

Holdo . ... .. .......... ... .. 2:808$078 
Gratificac;ão . . . . . . . . . . . . . . . 5-19$000 

2 :'757$078 40:870$326 
4 segundos sargentos mixtos: 

Soldo . ...•. ..........•.. .. 1:695$078 0:782$712 

5 primeiros sargentos escripturarios: 

Soldo . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 2:208$078 11:040$390 

V - Compmt hius : 

8 capiliics cotumanduntos do com
panhias: 

Huluu . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 7:000$902 
Uratil'icu('ÜO . , . . . . . . . . . . . . . 4:000$008 

8 primeiros tenentes coadjuvan
tes de companhia: 

12:000$000 9li:000$000 

Soldo . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. !l :799$992 
Gt•atificuciio , .. .. .. .. . .. .. • 3:100$008 

2'' segundos tenentes chefes de 
cslucão: 

9:300$000 74:400$000 

Soldo . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . ú: i 09$906 
Grutifieacüo . • , • . . . . . . . . . . . 2:000$004 

7:800$000 187:200$000 
8 primeiros sargentos :. 

Soldo • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2:208$078 17:064$624 

32 segundos sargentos: 

Soldo • .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. 1 :095$678 54 :26i$G9ü 

24 .tct•cciro sm·genlos: 

tioli.lu . . . .. . .. .. . . . . . . .. . .. 1 :537$200 3ü :892$800 
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6 segundos sargentos muchinislus: 

Soldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 :095$67~ 

\ 
GrulificnçiLo . . . . . . . . . . . . . . . . '•94$100 

2:180$778 13: 138$0(18 

2 segundos sargentos mot.oristns: 

Soldo . ..... ..... .......... 1:GDGI078 3:391$351\ 

10 t.erceit•os sargentos mnchinislns: 

Soldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 : 537$200 
Gmtificnr;fio. . . . . . . . . . . . . . . . . 237$000 

·. 1:775$100 17:751$000 

.6 terceiros sargentos motoristas: 

Soldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 :537$200 9:223$200 

45 cubos de esqundrn: -
Soldo . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1:378$356 62 :02(1$020 -

10 cabos motoristas: 

Soldo . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 :378$356 22:053$696 

1 cabo ferrador: 

Soldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :378~356 1:378$35G 

'• cubos tclegrnphislns: 

Soldo . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . t :378$350 5:513$424 

3 cabos conductores do mnchinns: I .. 
Soldo , •••••••••••••••••••• 1:378$356 4:185$068 

~20 bombeiros de 1' classe: 

. Soldo • .. ................. ; 1 :098$000 131 :760$000 

200 bombeiros de 2' classe 

Soldo • .. • .. .. .. .. • .. . .. .. . 1 :098$000 219 :(100$000 

279 bombeiros de 3' clnssc: 

Soldo . . .................. . 1:098$000 30(1:342$000 

50 homheit•os motoristas: 

Soldo . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . 1:098$000 61 :488$000 

• 
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10 bombeiros foguistas: 

Soldo . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 :098$000 17:508$000 

23 bombeiros corneteiros : 

Soldo . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 :098$000 25:254$000 

30 bombeiros musicos : ' 

Soldo . .••••••••••..••.•.•. 1:098$000 32:9,0$000 

1.471:409.736 

VI - Gratificações especines : 

Ao instructor de infantaria (militar) ....... . 
Ao instructor de gymnastica (civil) ....... . 
Ao desenhista (civil) ...... , , , , .. , , ....••... 
Aos professores dos Cm•sos Profissionaes .... 
Ao especialista de molestias de olhos, narir., . 

garganta e ouvidos (civil) ............. . 
Ao auxiliar do cirurgião dentista (civil) . , ...• 
Ao capitão pagador, para quebras, de nccôrdo 
·· com o nrt. 56, do regulamento ..•.....•. 
Ao mestre da banda de musica, de accôrdo com 

o paragrnpho unico do art. 174, do regula 
menta ................................ . 

Aos escripturarlos do serviço de partidas do-

2:400$000 
1:320$000 
7:200f000 

19:800$000 

3:600$000 
3:600~000 

600$000 

2:400$000 

bradas n 50$ cada um, mensalmente. . . . . . 1 :200$000 
Aos primeiros sargentos das companhias, pri

meiros sargentos escripturarios e sargen
tos escripturarios e sargentos, comman
dantes de postos (art.63) e para as do 
art. 62 (amanuenses, etc.).............. 9:000$000 

Gratificações de accôrdo com o art. 57, do re-
gulamento . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. .. . . 33 :9'40$000 

Grntificncões de nccOrdo com o nrt. 60, do re-
gulamento . . ...... :. . . .. . • . .. . . . . . .. . . . 70:000$000 

Gratificações de nccôrdo com o art. 61 do re-
gulamento . .. .. ; .... ::::::::;:::::::::: · ·50 :000$000 

Gmtificncões de nccc\rdo com o art. 59, do re-
II'Ulnmento . . .............. : . . , . . . . .. . . . 9:000$000 

Gratificações parn os motnristns de 1' classe, a 
50$ cada um, mensnlmentA. . . . . . . . . . . . . . ·15 :000$000 

Grnt.ificacões para os mot.nristns ele 2' classe, n 
1,0$ cndn um, mensalmente , ...... ·;...... 12:000$000 

Gratificações para os mot.orist.ns de 3' classe, n 
30$ cndn · um, m~nsnlment.e ::; : ::::::: ; · ·10 :800$000 

Gt•ntificac.õrs pnrn quatro snrgont.os mixtos. 53 
· cnbos rln esqnndrn c 173 bombeiros i:Ie 1' 

clnese n 866$, annunlmente (pnragrnpho 
unico elo nrt .. 57, do reii'Uiamento) . . . . . . . "84 :180$000 

Grnt.ificneõos pnrn 200 bombeiros ele 2' classe n 
271,$500, nnnnnlmont.o (pnrngrnpho unico 
rio nrt.. 57 do regulamento) .......... :.. 54 :900$000 

• 

L 
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Gratificações no director o misnindor da bandn 
de musica (civil ou militar)............ 2 :<100$000 

393:240$000 
. " 

VIII - Auxilio: 

Pnrn nluguel de casa aos officiaes, do nccõrdo 
com o art. 07, do regulamento........... 51,:960$000 

VII - Auxilio : 

Pnrn diarias de ncc1lrr!o com o pnragrapho unico 
do art. 03, do regulamento . . . . . . . . . . . . 33:057$360 

IX - Aggregados: · 

Vencimentos par·a aggregndos, do nccórdo com o 
nrt. 48, do regulamento . . . . . . . . . . . . . . . . H :930$790 

Sub-consignacão n. 290 - Material - Onde se di?.: "Ali
mentncão pnrn 1. ooo praças, n 2$220 diarios o mnis umn 
etapa para cada um dos 108 sargentos - 900 :272$160", diga• 
se: "Alimentacão para 909 praças, a 2:220 11!nrios e mais uma: 
alapa para onda um dos 116 sargentos - 832 :833$000". 

Sub-consignnoão n. 303 - Material - Onde se diz: "Fnr
dnmentos para 1.000 praças n 200$ annuaes- 200 :000$", di
ga-se: . "Fardamento para 909 prncas n 200$ nnnuaes ...;. 
181:800$000". 

Sub-consignnclio n. 304 - Material - Ondo se diz·:~ 
"nrt. 335", dlgn-se: "nrt. 342", o mais como está na proposta. 

Onde convier: 

Art. Fica o Governo autorizado n crenr mais um bata-
lhão de infantaria, na Policia Militar do Districto Federal, e 
um quadro de sargentos asp!rantos, formarto exclusivamente 
por sargentos que tenham o curso dn Escola Profissional, tudo 
de accôrdo com n tnbelln e os mappas nnnoxos o bem nssim 
mais dons medicas e um phnrmnceut.ico no corpo de saude, 
sendo um cnpi tão e dous primeiros tenentes. 

§ 1.' No regulamento que expedir para a Escola Profis
sional. o Governo estabelecerá ns preferencias pnrn n ndminis
são .no quadro do sargentos nspirnnt.es e ns regalias de qu~' 
estr.s gosariio, morlificnndo pnrn isso o regímen rio promoções 
de officines. 

§ 2.' Os professores de Escola Prnflssionnl t.nriío n grn
t.ificnoüo monsnl de 300$; para o officinl enoarregnrlo rla escola 
e o prepnrndor dn nula rle Physicn e Chimica teriio n de 150$ 
mensnes. 

Art. F'icn o Governo nnt.orir.ndo n reorganir.nr li 
(Junrda Civil, n 4' Delegncin Auxilim· c n Inspectorln de Vohi-

I 
I 
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culos, para dat• mais ci'J'icienciu aos sot•vir;os que lhes com
pelem, podendo despendet• até ít quantia de 700:000$ com o 
pessoal c maleri .. : resultante da t•cfot•mn. 
. ArL Ficnm nbel'los os credilos pura a cxecucíio dos m·
tigos antecedentes, nn importancia maxima ele 2. 300 :000$ c o 
do 500:000$ para nuxilim• n eonstt•ucr;iio do nol'o hospital dn 
l'olicin 1\lililm·, podendo, para csl c ultimo fim, fa7.0l' ns nc-
pcssarias operações do credito. · · -

Al'l. Os sargrntos lerão duas etapas. 

N. 17 

A' verba 1,•: 

Em vc1. de mordomo, diga-se intendente. 
E' apenas mudança de denominação. 

N. 18 

A' verba s• (Socrclarin da Camara): nu tnllclln (Pessoal), 
sub-consignacão n. 25, om vez rio 21 continuas, diga-se 20 
continuas; sub-consignuciio n. 31, cm vez de 5 jnrdineit•o:•, 
ordenado 1 :600$ c gt·atificacão 800$, diga-se 5 sct•vcntos, or
denado 2:000$ c gratificação 1 :000$; na rubrica VI (aposen
tado) nccrcsconlc-sc: 1 continuo, 6 :825$; c, no projecto, .lc
crescen"te-sc: "15 o/o do gralificncão addicionnl sobro os ven
cimentos ao 1" official Ozeas Motta, a partir de 1 de março, 
~ :500$", c em vez de 20 serventes, (sub-consignncíio nova qne 
se manda nccresccntar dign-se: 15 serventes. 

N. 19 

A' verba 28 (Bibliotheon Nacional) : no mntorinl - sub
consignncão n. 54, em vez de 35:000$, dign-so 60:000$000. 

Justi(ica.çlío 

Previsão da rlospezn na vct•bn "Illuminnçiío - corrente 
clcctricn" pnrn 1924: 

LU7.! 

1" ~omcstre n 2:014$689 monsncs, 'total........ 12:088$13'• 
2" semestre n 3:36G$r>98, mcnsnrs, · tolnl. ..•..... 20:199$588 . 

Enm•gin eleclricn: 

1" somost•·e a R77$Gô0, mcnsnes, lol.nl ..... : ... . 
2" .~~mcslrc a 907$1,.\8, mensncs, lolnl. ........ . 

5:265$900 
5:1,1,.\$088 
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Gaz: 

1" scmcslt·c a 588$81,2, mensacs, lolul.:, .... ,,, 
2" scmcstt•c 11 ü98$505, mensnc~, lota!,.,,.,, .. , 
Mr\lcrinl clcclric.o . , . , .. , , , . , . , , .• , , , , . , , ... , 

Sommn .. , . , , , , , , , . , .•. , , . , . , ........ . 

3:533$052 
,, :101$030 
!l :.000$0UIJ 

50:722$452 

Nota - A base para a despesa mensal, cm cada semestre 
rlc 1023, foi lomnda pelo mez em que maiot• consumo houve, 

Bihliol.heca Nacional, 27 de novembro de 1923. - Alfredo 
Mrt1'iano da 0lit'ai1'a, secretario. Visto, - ;\lwel:io Lopes ele 
So11:n, dit•ector gcrnl interino. 

N. 20 

Vcrb11 12' - Suhsl.ilun-sc a lnbclln elo Supremo Tribtmnl 
pela seguinte: 

Cargos: 

1 secretario . , , . , , .. , . , • , ... , .... , , .. , ... . 
.1 sub-secretario . . , ... , ... , ..... , ........ . 
· 2 chefes de secçiio, a 12 :OüO$ ............ .. 
· 9 officines, a 11 :ü70$ ..... , ..... , .. , ..... . 
1 ·bibliothccario • . ... , . , . , . , , ....... , , . , . 
1 archivista . .. . , . , .. , . , •.. , ...... , .... , , 
1 protocollista , .. , , .. , . , .... , , . , . , .. , ... . 
1 porteiro dos auditorias ................. . 
·1 ajudante do porteiro , .... , , , , . , .. , , .. , , . 
·1 porteiro-zelador , .. , ..... , , , . , .•..... , , 
~O continuas, o 5':685$ .................. .. 
2 chnuffeurs, n 5:685$ ......... , ....... , • 

~2 serventes, a 4:170$ .................. .. 
· 2 ajudantes do chnuffeur, a 4:170$ ....... . 

Observações 

:Augmenlo de dospezn poln tnbelln do Tribunal 
Reducçiio de despesa pela lnbclln rio Tribunal 
Augment.o ronl , .. , , ..... , . , ....•.........• 

N. 21 

Vct•bn 11• - Consult.or goml: 

Vencimentos 

21 :000$000 
19,:800$000 
28:800$000 

108:000$000 
13:200$000 
13:200$000 
12:000$000 
9:000$000 
0:900$000 
9:000$000 

60:000$000 
0:700$000 

50:400$000 
7:200$000 

368:200$000 

20:319$000 
2:8I0$000 

17:509$000 

ncclifiquc-~o elo 32 :GOO$ pnrn as :000$ o erro elo som
~n rln ppoposl.n, lnvnnrlo cssn ri i ffüt'cncn nos voncimenl.o~ rio 
continuo, rlisl.ribuirln devidnmcntn pelo ürrlcnnclo c gPntificn
ccro coino clcvern' 

• 

' • 

.. 
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N. 22 

\Terba 12': 

.Sub-consignacão n. 156, "Material" - Augmentado o ore. 
dito do 92:400$, para 98:000$, redija-se a sub-consignacão dà 
nccôrdo com o proposta. 

N. 23 

Sub-consignaciio n. 157, "Material" - Supprimn-se, po~ 
estar incluido o credito na sub-consignacão anterior. 

Verba 20' - Colonia de Alienados do Engenho do Den. 
tro - "Material": 
,,~,.(,..; .~ .. "' . . 
'i) Para installaçüo dos pavilhões de toxico

nos o de isolamento, incvlusive acquisicão 
de apparelhos, moveis e utensilios, bem 
como substituições das camas e colchões 
dos dormitarias . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 45:000$000 
A emenda não carece justificativa, visto se .tratar de ser-

viços determinados em lei especial e já se achar concluida a 
construcoão dos respectivos pavilhões desde agosto do cor., 
rente anno (decreto n. 2.294, de a de julho de 1921, e de
creto n. 14.909, do 3 de setembro de 1921, § 5') aguardando 
apenas a necessaria verba para as suas installncões, afim de· 
serem inaugurados. 

N. 24 

-· I 
Aeorescent.e-se na tabella Departamento 'Nacional de Saude' 

Publica, agora offerccido pela Commlssiio, o seguinte: 

Emquanto nãÓ passar para· o ~linisterio da Viaoiio o Ser~ 
viço COI)f.ractado com a Cil.y Improvemont.R, correrão pm· este 
ns segmntes despesas : 

!NSPllC'l'OaTA Dll llNGJlNT!AnTA SANT'l'AnTA 

Pessoal: 

2. engenheiros chefes do socciln, n: 

Ordenado .................. 10:000$000 
Grnt.ificncilo .......... ; . .. .. 5:000$000 30:000$000 

3 engenheiros elo 1' clnsso, n 

ordenado . . ... , . o o o o • o •• o •• 

Gratifi~açfin . . ............ . 
8:000$000 
4:000$000 36:000$000 

• 
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2 engfiiheiros de 2' classe, a: 

Ordenado . •••••••• ' •••• o ••• 6:400,000 
Gratificacão . ••• o o o o o •••• o • 3:200,000 19:200$000 

2 desenhistas de 2' classe, a: 

Ordenado . •••••• o ••••• o ' ••• 8:600$000 
Gratificação o ••••••••••••• 1:800$000 10:800$000 

i official: 

Ordenado . • • • • o •••••••••••• 4:800,000 . 
Gratificação . .............. 2:400$000 7:200$000 

i contador: 

Ordenado . • • o •••• o ••••••••• 4:000$000 
Gratificação . ••••••••••••• o 2:000$000 (};000~000 

2 Lerce)ros officiaes, a: 

Ordenado ••• o •• o •••••••••• 3;600$000 
Gratificação . •••• o ••••• o ' •• 1:800$000 10:800$000 

3 escript.urarios, a 

Ordenado ••••••••••• o ••• o • 2:400$000 
Gratificação . ••• o •• o ••••••• 1:200~000 10:R00$000 

.\ auxiliares, n: 

Ordenado . •••• o •• o •••••••• o 2:400$000 
Gratificação . ••••••• o ••• o •• 1:200.000 f.\:400$.\00 

1 continuo: 

Ordennrlo . ........ o •• o • o •••• 1:600$000 
Grnf.ificncãi:l . .............. 800$000 2:400$000 

3 serventes (snlnrio nnnual, n . ... 1:800$000 5:400$000 

Material: 

Custnio o conservnciio de gale-
rins rle nguas pluviaes (ser-
viços contrnctnrlos com n 
The Rio de .Tnneiro City 
Tmprovemenf,s) .. • • o •• o •••••• ••• o •••••• 24:000$000 

AlÍRVIÇOR CON'I'nAr.'!'ADO~ COM 'A r.ÓMI'ANHIA 'I'I!E 1\10 DE .TANRI!lO 
CITY !MPROV!lMRN'!'S ' 

(D~crntoR ns. 3. 540, de 29 
tle rlez~mbrn de 1899, 
~.893, de 20 de feverei-

• 
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t•o do 1000 c de 3.721, 
de 1 de agosto de 1900). 

578. 1'nxa de esgoto do prcdios, 
economias c cortiços, 
.C 303.880-17-0, con
vertidas cm moeda na
cionnl:i razão· de 8.$880, 
OUl'o, por 1 ibrn ester-
lina • . ............. 3.234 :537~098 

ú79. GnranLia ele juros de 9 o/o 
no anno sobre o capit01.l 
de .C 234.700-13-7 '11 
empregado nos tt·nba
lhos de esgoto ele Co
pacabana, Leme c Ipa
nema, .C 21.129-0-'/" 
menos a taxa do 
f 4-15-0 sobre 2.433 
predios f 11.556-15-0 
ou sejam f 9.572-5-0 ',4 
convertidas cm moeda 
nacional, á razão de 
8$889, ouro, por libra 
esterlina . . . . . . . . . . 85:087$739 

580. Gat•antia de juros de 9 .o/o 
ao anno sobre o capi
tal de f 64.712-18-7 '.4, 
empregadas nos traba
lhos do esgoto da Ilha 
de Paquctá .C 582.433, 
menos a taxa do f 4.150, 
sobre 350 predios 
.C 1.062-10-0, ou sejam 
f 4.101-13-3, converti
rins cm moeda nacio
nal, i\ razão de 8$889, 
ouro, por librn-csterlina 3(} :993$018 

3.356:617$855 

N. 25 

Verba 21'- Snudo Publica: 

Accrcscente-se nn sub-consignncüo "Snnonment.o Rural 
- Sarviço nos Esf.aclos - Pinuhy, 150:000$000. 

N. 26 

Vnrhn 21'- Snurle Publica: 

Accrcsccnf.c-sn nn snh-consignacüo - Snnenment.o Rn
rnl - Serviço nos Estados - Mnrnnhüo mais 50:000$ para 
rcnovnr.iio do cont.rnclo mediante novas clausulas. 
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N. 28 

Vet•Lu 23' - !lubrica Universidade do 1\io de Janeiro -
N. III: 

Augmente-se de tiO :000$ a subvenção llcsUnada 1í con
linuaoão da manutonc;ão do Inslituto Pmnco-Brusileiro do 
Alta Cultura Scicnlifica e LiLtcraria, de accôrdo com os at·
Ligos 1" c 3", do c.lecrelo n. L 031t, de 8 de jancit·o de 1n23. 

N. 20 

Emenda (t verba n. 15, sobre a proposta do Governo: 

N. 115. Angmcnlc-sc de . . . ............. . 
N. 121. Augmcnlc-se de ................ . 
N. 125. Supprimn-se a palavra "Deposito" c 

augmcnlc-sc o credito llo ..... . 
N. 1~0. Acct•cscetllc-se as ]lalavras: "pura a 

Inspcclol'iu c.lc V c hiculus ". 

N. 1:JI. Auguwnle-sc ele ............... . 
N. 137. All!;mcntc-sc de . . ............. .. 
N. 138. Augmcnte-sc de ................ . 
N. 11t3. Augmenla-so de . . .............. . 
N. 1 H . Augmcnlc-se de . . ............. .. 

N. 30 

N. 130. Augmonlc-so de ............... .. 

Ns. 145 c 11!5 B-C o D. Picam restabelecidos os 
credilos da proposLa do Go
verno; 

Accrcsccnlc-sc a seguinte consignação, quo 
lcrtí o n. 130-A, "Combustivel 
para material de transportes da 
Guardn Civil . . ............. . 

N. 31 

3:000$000 
20:000$000 

10:000~000 

12:000$000 
7:000$000 

20:000.000 
G:000$000 
G:000$000 

04:000$000 

5:000$000 

Verba 37' - Subvencões no Dislriclo Federal: 

Asylo Bom Pàstot•, com a obrigação do receber, do or~cm 
elo Juiw do Menores, o numero ele menores que o Governo ft:xar 
- 20:000$000. 

• 
~ 

1: 
·•· 
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N. 3~ 

Subvencóes - Accresconte-sc na sub-consignacão: 

"Para publicacão da Revista do Instituto Historico e Geo
oraphico Bt•asileira o dos volumes da /ntt•oducção Geral do 
Diccionat•io Historico, Gcoqraphico do Bra.~il, que continuarão 
a ser feitos na Imprensa Nacional, nos termos da lettra A, 
clausula 3' do aecõrdo celebrado entre o Governo e o Insti
tuto Historico, na conformidade do decreto legislativo nu
mero 4.492, de iS de janeiro de 1022- 5o:oooeooo. 

N. 33 

No n. 7, diga-se "220 anspecadas, musicos, soldados, cor
neteiros e tambores a 5~0$000". 

Essa emenda é apenas de rectificação á redacoão final da 
Camara. · 

N. 34 

Expediente do Juizo de Menores............. 5 :000$000 

Abrigo de Menores: 

Alimentação, inclusive a do pessoal. . . . . . . . . . iOO: 0001000 
Roupa, calQado, concertos, lavagem o engom-

magem . . .......................... . 
Medicamentos, drogas, instrumentos dentarios 

c dicLas ............................ . 
Gabinete de Idontificacão ................ . 
Objectos do expedionto c de ensino, livros c 

Jornaes . . .............. , ................... . 
Illuminação, acccssorios, aquecimento e ener-

gia electrica ~ ............... o • o ••• o • o 

Acquisicão de moveis e utensílios, diversos 
concertos e reparos no edifício ......... . 

Material. c combustível para cozinha c rou-
parta . o • o •••••••••••••••••••• ; •• o ••• 

Impressões, publiaacões, despezas miudas e 
eventuaes o • • ........................ . 

Taxa de esgoto do edifício ................ . 
Consumo de agua . . .. o •• o • o o o •• o o • o •••• o o o 

Escola de Reforma para o sexo masculino 
(annexn á Escola Quinze de No
vembro): 

Alimcntaciio, inclusive n do pessoal o. dietas 
RQupa, calcado, medicamento o combustível 

26:000$000 

i0:000$000 
i0:000$000 

5:000,000. 

8:000,000 

i0:000$000 

9:000$000 

5:000$000 
i36$H8 
6i2$000 

183:748$000 

36:0008000 
30:000$000 
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Objectos de expediente e de desenho, livroti o 
· jornaos . . ...................... , ... . 
Illuminacão c forca motriz ............ · · · · 
1\.cquisicão de moveis c utensilios .......... . 
if!'errament.as, sua conservação, mataria prima 

para officinas e mnchinas, sementes ..... 
damas, colohões1 travesseiros c outras des-
. pezas (vide i •••••••••.•••••••.• • • · • • • 
Forragem, ferragem, arreiamcnto, tratamento 

de animaes, acquisicão c conservação de 
\'ehiculos etc. . . ......... · ..... · · · · · · · · 

2:000$000 
7:000$000 

10:000$000 

15:000$000 

10:000$000 

5:000$000 

H5:000$000 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aos :7 48fOOO 

N. 35 

A' verba "Corpo de Bombeiros": 

Da rubrica de 30: OOOS "para aoquisição de installacão ·de 
caixas avisadoras de incendios", inclusive postes, fios, isola
dores e demais accessorios, destaca-se a de 4 :000' para pasa
mentos de assignaturas de telephones, inclusive mudancas dos 
apparelhos. 

N. 36 

Destaque-se da verba 20 - Assistencia a Alienados, Ma
terial, Colonia de Alienados, II, de Consumo,da sub-consígnacão 
322, fazoudns, calcado, chapcus, aviamentos, lavagem e en
gommado do roupas a quantia de 20:000$ e da sub-consi
gnaoão 325, Gombuslivel a de 10:000$, 30 :OOO'; com a re
duccão de 9:000$000. 

Para os seguintes fins .. '. • . 

. Augmcnle-se de ü :000$ no Material, n. IV, Colonia de 
~lienados, n. II, de consumo, sub-consignaç!io n. 319, medi
camentos, drogas, vasilhamo e aparelhos, que em vez do 
24:000$ passat•á a 30:000$ - 6:000$000. , 

N. 3'7 

Verba 37 - Subvenc!les: 

Distribua-se, retirando-se do Districto Fedreal e in
cluindo-se nos respectivos Estados de Santa Catharina, Paraná 
e Rio Gt·nnde do Sul, o credito de 857 :025$, constante dn pt·o-
posioiio, sendo: . 

Santa Catharina, 342 :000' para aubvencilo, 9 :600J para 
!l'l'Btifioaoüo no inspector fiscal, 3:9008 para as dlarlas de 
mspeaciio de :190 escolas, 2:400$ para o dactylographo e 600$ 
P.ara o servente. 
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l'aruná 21G :000$ para ~u!Jvoncüo, O :000$ pum gratifi
eaciio do inspectm· fiscal, 2 :~GO$ pam as diarias do inspeccão 
do 120 escolas, 2 :~00$ para o dacLylographo o 600$ para o 
servente. 

nio Grande do Snl 252:000$ para su!Jvencão, 9 :600~ para 
graLificacão do inspector fiscal, 2:805$ para as diarias de 
inspecção de 110 escolas, 2 :~00$ para o dacLylographo o 000$ 
para o servente. 

N. 38 

Accrcscente-se, na ver!Ja - Saudc Publica - a sub~ 
consignação de 75 :000$, para o servico do hygicno infantil, na 
Bahia. 

N. 39 

Artigo. Fica revigorada a aul.orizacão constante do pa
ragrapho unico do art .. 1' do decreto legislativo n. ~. 381 A, de 
(i de dczembl'O de 1921, para o fim de poder o Governo abrir 
o credito que for ncccssario, cm moeda cm•rcntc ou mediante' 
operação de crodilo, destinado ao custeio das dcspczas com 
as obras de consLruccão, adaptação c insLallacões, no Pavilhão, 
Monroe, para funccionamento do Senado da Republica. 

Paragrapho unico. ~rodas as obras c installacúcs serão 
fcilas por intcrmcdio do Ministerio da Justica c Nogocios ln~ 
tcriores, ouvida a Mesa do Senado, podendo ser realizadas, 
pela fórma que for julgada mais conveniente, independen
temente de concurrcncia publica ou administrativa c a juizo 
do mesmo ministcrio. . 

N. 40 

Fica revigorado o saldo do credito decorrente da autori~ 
zacão do n. II do nrt. 3' da loi n. 3. 991, de 5 de janeiro do 
1920, podendo o Governo realizar opemcões do credito até 
2. ~00 :000$, para a conclusão, decorações, installacõcs o mo
biliario do edifício do Ji'orttm da justica local do Districto Fe~ 
dera!, destinando-se especialmente aos servicos de juros e 
amortização o produclo da taxa judiciaria, que para esse .fim 
foi crcada. 

N. 41 
. 

A abrir o crcdi Lo de 626$660, para pagamento ao escrivão 
da Policia do Districlo Federal Valentim Goyer, rolativo á 
diffcrcnca entre os vencimentos do seu cargo o os quo lho 
foram pagos no período de 23 do ,junho. a 31 de dezembro de· 
1921, cm que serviu om delegacia de primeira entrancia. 
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N. 42 

Art. Fica o c:óvct•no aulorizado a modil'icur o regula-
mento dos srwvir;os rlomustico~. pum o rirn do excluir o• cm
prr.gacloti tlu floteis e cslalrclceillll'nloti semrlhanlos das rcspo
eLivas oxigoneias, po<lenrlo expcrlit· rc~ulamcnto especial pum 
os referidos ernprcgarlus, comminanrlo multas de GO a 500$000. 

.\1'1., Fica n Governo aul.ori~udo a crnpt•ogar os saldos 
dos c reei i los ubCL·tos para a Exposi0ão Internacional c o das 
respecliYUs renclas om obms de conslnwçüo c inslulla~•ão do 
um ou mais pavilhões da Escola '15 de Novembro. 

H, 43 

Arl.. Fica u Governo autori~arlo a abrir o credito ele 
Dü :705$230, pam liquidar a divida rio fomecimcnto r.! c gaz, 
lu~, energia eleel.rieu, l.clcplroneH, Lclegrurnmas c transporl.cs 
para os Palaeios ela Prcsiclcncia ela nepublica de 1020 a Hl23, 
c bem assim o m·cclilo Llc 350 :000$ para obras a cxccutat· nos 
referidos palacios. 

N. 44 

Arf.. Fica o Governo autorizado a vender, mediante 
prévia avaliação, om hasta publica, o cdificio onde actual
mente funcciona o Fo1'1tm, podendo abrir um credito equiva
lente ao producto da venda, afim do applicar no mobiliario o 
decorações para o Palacio da Justiça. 

N. 45 

Arl.. Fica o Govcmo autorizado a pôr em cxccuufio, 
al.ú que o Congresso Nacional os approvc ou modifique, o Co
digo elo Processo Civil c Commcrcial c o rlo Processo Crimi
nal elo Districl.o Federal, ,i{t aprr.scntados í1 sua consicleraofio, 
podendo fazer-lhes as modificações resulla:llcs de leis poste
riores ú sua nprcscnlar:ão c ít reforma ela organização ,judi
ciaria, e as que forem aconselhadas pela cxpcriencia, com o 
objectivo de accclcrnr a marcha c decisão final das causas. 

N. 46 

AddiLivo: 

Arf.. Das scnl.cnçns prorcriclns sobre liquirh1çiio nas 
causas cm qur. for parte a Fnzondn, haverá recurso necessa
rio parn o su,n·omo Tribunal Federal, 

s. - Vol, XIV 3 
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34 ANNAEB DO SENADO 

o recurso subirá nos proprios autos no prazo improroga
cia inferior as suas razões, para o que se lhe concederá vista 
por .·, 8 horas. 

o processo do recurso na instancia superior será o dos 
a~;gravoJ. 

N •. 47 

Onde convier: 

Art. Fica o Governo autorizado a, na reforma da Po-
licia Civil introduzir as seguintc8 providencias : 

A' 4' dele~;acia auxiliar da Policia do Districto l!'edct·al, 
além das attribuicões que lhe forem dadas pelo chel'e de Po
licia e as que lhe cabem cm virl.udc do regulamento que ltai
:xou com o decreto n. 11t.070, de 25 de revcreit·o de 1U20" a' 
constantes do clecrcto n. 1ú.l:í48, de 20 do novembro de 1U22, 
ficam affectos os encargos relativos ao policiamento do litto
t•al, ú repressão do lenoeinio, do auarchismo e out!·as doutri-
nas subversivas e a da vadiagem, · 

N. 48 

Art. Fica proa.'ogado por mais um anuo o prazo con-
c~dido pelo art. 1.172 do re~;ulamcnto n. 14,508, de 1 de de
zembro de 1920, aos sargentos da Policia Militar, para satis
fazerem as condiçõrs prevista8 no arL. 17, do mesmo regula
mento e concerne ui c ao aet:esso a 2• tenente. 

Paragrapbo unico. Vigorarú por mais seis mezes o con
curso a que se refere o art. 19 da lei n. 4, 632,. de 6 de ja
neiro deste anuo, realizado na Policia Militar para medicas 
dessa corporacão. 

N. 49 

.Aecrescente-se: 

Art. Fica revogado o decreto n. 4.593, de 10 de se-
tembro de 1922. 

N. 50 

Onde convier: 

"Ficam approvados o decreto n. 16.272, de 20 do dezen1·· 
bro do eorrenl.o nnno, que approvn o regulurncnl.o da nssistcn
ein c protcccuo aos menores nbnndonudos o delinquonlos, o l1 
decreto n. 16.273, du mesma data, que reorganiza a Jusl.icn 
do Districto Federal." · 
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N. 51 

Art.. Paru. cumprimento rJo rllspo;;l o na ar i.. :J:a:;, do 
dcct'cto n. ·10 .27il, do H):?::J. l'ka 11 lluVPI'IW nttl.tn·izarltl n HIH'it• 
os nrwcssurios al'erJilos . 

. \r!. .\;' [H'I'I'L'lll:t~:l']:..: 11\!t• l~:till:\1\1 ilfJ;' ll\PIIJI.Il.'ll:"' tlf1 
Mini~Leriu 11UiJliru da .Ju~!i1·n (or···' l<ll iH~r1·ielo Vndct•nl IJUS
~mn u ~úl' m·rccuUaclas e(urio J';!!tjl~; du 'J.'lJu:;olJI:o Naeional . 

At'L. A~ pel'Ct'!tl.i\f!PII:-i que eailJnnt ao:-; IJWIJJIIJ'tl:-> do 
:JIU::;;.?R;H·Hi:J do l'J•odílfJ dt\ .'d)(i:OOO:'; a:H~l'lu d1• i\l't~Ôl'd11 :'tl!il o 
Ul'L '1" da lei 11. .'J,;i5;j, dt~ I d,· :J;.:;or-;lo du \0:!~ (verba ldP -
St,rvi~o d~ Proph;vluxia 1\.ttl'al 11u Dislriclo Fotll)l·al r, nu' Es
tados) fJ disLribuido pela Dit·,.etm·iu •ht Dcspcza Pul,liea, :í 

Dcles·acia Piscai do Bsl.ndu !ln Pn1·a ll~·hn iln i\' o!'! j~ pdns tH'III!n:i 
ns. ''6 c 5G, rcspccLiv:.uncntc, do 2:J de .JunlrD c 20 ele outubro 
de 1022. 

lttsr.l{icação 

l'elo conLracLo firmado entre a União c o Estado rla Pa
rahrlm csL:'t incluiuu tt cluu,ula do saneamento elo rio ;Jngua
ri!Je, parn o qual foi dcslinnda a t1ilada quantia de t,oo contos. 

AconLecc que pot• dcsidia <la couunissão de prophylu:.:ia 
naquelle Estado e ignorarJciu da Delegacia Fiscal, o salr\o re
ferido não l'oi cmpcnuado nos Lermos elo Codir;o r\c Con\a!Jili
dudc1 para consLJLuir cm "rJo]losi\o", ficando o saldo som 
applJcacilo c implicilnm(}n\e suspPn'o o serl'iço de sancalll!!nlo 
d·• assignalados ilcncficios pal'a n cnpiLt~l da Part~llyba. 

l'clo conLrar:Lo cm vi;:11t' a,; ucspcsns ,,i\o cuslcnd:r,; em 
ig·ualdadc, pela União c o Bslado, semlo que esse ulLímo l<ml 
pugo ponl.nnlment.c as ~uns obrigações, isl.o tí, recolltirlo ao 
Thcsom·o ?íacional as pn•.;.taçõcs a qt!C se olll'i!'(ou. 

No lolal da quantia a paHUI' osl.:i irwluirla pt•ccisamcn\.<' n 
V11l'bn cujo saldo perl~-se tmra t•og·ivOI'ttt·, Hcnrlo que ao Estado 
11ão cahc a rcsponsa\JilidarltJ pela sua niru applica<;íto rl~nLt·o riu 
exercício l'innmoiro e sim, ao" rropt•ios \'ul!ccionarios l'c
dcracs incumbirl"s elos s<•r•vir;os :di Bxisl.cnlos, que '' !'eilo ;;rrn 
nenhuma inler\'cr•cncia do g·nwmo rio Eslnrlo. 

A inLet·vcnr..iio do~ p,·ov~.wnos u:-;1 aduaeA ~nos st)L'\'Íços rfw.:l4a 
nnLtu·ez.n limil.a-:-~~~ a llllJ.ntl' as Pl'~'~l.tq;.üt~s e no caso vm·tenl1\ o 
t'neto de não tm· sido applicnda :t vel'h:t t·cl'cridn iwporta ""1 
1111111 lcsiio tros inlct•oH,:r' do Eslarln que de clcvcrlor· ptts,n!·:'t a 
Ci'Or.\m• rla Unifio. 

Alt'!m do mnis ú::;:-ip~; L'eVig-uJ'nuwnlo ~~ om ulJeclit.!ncia a t•lnu
sullt rlc nontrael.o tJ ,o!JroLudo vura que oht·a rio suncomcnlo 
dQ tamanlul vnlin o jú inioiadu não fique Plll'alysadn. 
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,\ri .. 1.' As rwt·ecnl.ageus de S e ~ 'ln de rrue l.mla n lcl.
tra fl.tlu arL. 37, tlu L1eerul.u n. 10.!JU2, do :.W de maio do l!l14, 
al.tolmdas au;; JH'ueut·udut•e:; du llepuiJliea nu !Jisl.rielo J>'edeml, 
pela eulmmr:a da divida activa da União, J'ieam su!Jsl.il.uida:; 
}lur uma quota cerla, liJellsal, quu nãu exeutla a média dessas 
ver~;cntagcns nus ultintus eincu attttus, e fixados, em cutu:ie
fllii.!'IJCja, os \'ettcimeulu:; JtWit.'itlL's 1k:-:;ses funeciouuriu:; cm 
:J : 4 00$000' 

Paragt'aJJltu Ullieu. Tau:; Jl"l'cenlaguns tJa:;sarão a eunsli
l.uit• renda da Uniiiu, resalvados us di1·eilus dus J!l'ueuradurcs 
üs vcrccntag·cns depositadas no ~nw:;uUl'u c ruluLivas a divi
da;; jú jucliciulmcnle at'l'l!eaclada;;, 

.I usl ij' h·a!~fíu 

A vrcsenl.e euwnda, ddet'Jllinamlu quaul.ia cerl.u pam us 
vencimentos dus Jll'ueut·adurcs du 1\epublica uu Dislriclu' .l!'c
Ucral, não uca!'J'etu uugmento de despcza. 

CuiU cl'.l'uito, u eti/atitil il!a das pet·ccntag-ens lJUS'US aus pru
curaclot·es da Hepu!JI iea I tu IJislt•iclo .Federal H estes ull.inws 
cinco annus, eslati:;l.iea ess:1 ultl i tia pela nu'diu das full1as de 
pugamcnl.o, dá u quantia wunsal de ;; :~:!S$ que, summacta ti 
dos vencimcnlos l'ixos do ca,·pu, pet'J'a~ o tol.ul mensal do 
:1:728$000. 

Or1~andu, JHYJ'!anlo, eu1 :J:.'JOO::i JJW!ll:!Hes, suppl'i1nidas 
aquellas JJUJ"ccul.ag·ens, os -veneinwntos dos lH'Ocurarlol'es da 
ltepubl ica nu Disll'lel u Jo'edc'l'al, a emenda, além de ser vun
·lajosa pal'a os eol'n•:-i puiJlicu:;, uslal.wluce o uwsmu Cl.'ilcl'iu 
,iá adOJJiado pclu Gun•t·nu na l'ecenl.e rei'ot·wa da ,iusLiça local, 
abolindo as Jll'l'ccnla:;ens e as euslas da magislmtura c do 
UJ inisleriu publico. 

A appt'O\'iH.:-ãu da cuwnda ~u ,iu::;LHü:a, vuis, sem neccssi
dutlu de maiO!' expluunr;iio. 

N. ii5 

Al'l,. L" As pet·ceulagens de ;, e 1 J /2 '/o do que i.l'ul.a a 
lottra a du url. :J!J do deCJ•elo 10.1102, de :w de ma10 do JDI·I, 
aLou~das aos soli,ci,tad~n·cs (_Ja. Fmwnda Nacional, junlo uus . .i~li
~os Jedemos no DlSI.I'lCI.o l!'eduml, pula cobranr:u da diVIda 
activa da Unifw, l'icant su!Jstituidus pot· unta quúta cel'la, men
sal, que ufw uxccda a nu!dia desLus Jlü!'Cl.mLagens nos ttiLirnos 
cinco nnnu:-:;, e rixados, e111 cuusoqucneia ao:-; \'Ctwinwnl.os meu .. 
sues dessPs \'unceinnaJ•ios em 1 :r>00$000. 

PuJ'HgTUplln unien. Tau:-; JWI'el'lllagL'IlS pussm·;i.o a eunl:lti
tuit· t'Pnda da Uninu, J'O!':Ialvaduti os dit·nitos dos suliL~iladores 
às percenl.ngcn . ..; deposiladas 110 'rlwsuuL'O o t•claLiYal:l a divi
das ,i1\ ,il1rlicialm('nf.o ari•ccatlacla~. 
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Os !'unrlamenlos r.la cmcnrla r·clal.ivu aos procuradores dn 
11cpublica no Di.~lr•iel.o .Federal, ;;fin n,, nwsmos pnr·a n cmcnrla 
dos snlicil.adOJ'PS da Fazenda Xacinnnl .inn/o am; juizes i'e
dc!'llcs, por• issn qun lnmh<'m rllrs ftrnel'innam na cobrança 
judicial da di\'ida ncl iva da Unifi.n, enrnn anxiliarr.s dos pro
~.'lll'tHifii'I'H, Yi'llt'l'lldll a peJ'CI'IIIn~~·rn dB .1 "l. quP J'l'pal'Lida cn
lt'I~S os drats l'llrH·t~i(llllll'ios d:í n nw.·una 11111dia eale.ulnda para 
os pt·oetll'iHiun~s. 

Assim, a f.'HH'tllla dns dons :;olieiLarlnJ'(~:; nito acar·r·cta lam
hrm aug·nwnlo dP rl""I"'Za <.' ('sl:'r denlt·o dn crilrrio rio Governo 
dP aholil' prrccn/agens (! eusln~ da magislrnlu!'a. 

.\ rrnr.nda fiHWPCP, pois, sr r nppro\'ada. 

N. riU 

Fica o Govemo anlnrízaclo a l.ransl'erír para o Mínísl.er·in 
da Vía~.ão o Obl'US Pulllicas n serviço ennl.mcl.nrln enm a Itin 
rk ;r:mniro CiLy Iur]H·ovemcnls o a rcspecl.iva l'isr~nli~a\'iin, ns
:-;irn como n.~ rospocl.ivaR dotU{lÚOS. 

N. 57 

Arl.. Continuam em vígG:' os dispositivos rln lei nn-
mcro <~.n~z. ele G de janeiro de 1023 se:;uínl.es: 

Arl.. 3", ns. IV, V, VI, VII, XI, XIH; XVII, XVTTT; XX; 
ar·ts. G11

, s~~, 0", ·17 e 20. 

N. !iS 

t\rl,, 3•, n. X: 

A ap]llirnr• a quanl.in rir li.000·:0008 rln l'rtnrlo r~prcinl in
sl.il.uidn pr-ln lei n. I, ,o\!, O, de ~I de clozemhro do J\121, n clr.
cr·ol.o n, Jfi. H2, do H elo allríl rlc I \122, logo que se vet•í l'íquo 
saldo nosse fundo, em obt·as e adapi.U(\Üf'R rln Hospíl.al Nacional 
de Alienados, (L ínsl.allaç,fin dn Hospital de 'l'rrller•cnlosos rio 
Disl.rieLo Feclot•al, c :'L A,sil.encía Hospilalnt· das Ct·inntms cn
l'cr·rnas, nn mesmo Dí.~l.rieto, poclerulo pam isso rml.t•nt• cm 
:werjrdo com a Prcfeíl.ut·a pat·a o cl'l'eil.n rio sot· apr·oveitndn 
par·a hospital de erÍI\1\~a., n eciiJ'íeío do Ilolcl Scl.o rio Selcm
hr·o; o I.HJIII ns;;int no sct•víçn de prophylaxia lia Iepr•a, rlas lloen
ta:-; vcnoJ•oa~ c do cancer• no Distl'icl.o .Fcclnl'al c nos ]~sl,ndo~. 
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N. 59 

Substitua-se a tabclla pela seguinte: 

Numero da sub-consignae.ão - Natureza da despesa Papel 

.Fixa Varlavel 
21 

DEPARTAMENTO NAillONAL DE SAUDE PUBLICA 
·- ........ ' --- ~. . •: ,. 

·(Lei n. 3.897, de 2 de janeiro e decretos ns. 14.354, de 15 de setembro, e 14. HO, de 13 de outubro de 11120, 
e 14.471, de H de novembro de 1920 e 15.003, de setembro (le 1921.) 

PESSOAL 

I - Dil·ectoria Geml 

L i director geral .........•. ; ...•••••.•••••••....... Ord .... 
Grat. .. 

assistente ............................. . . .. Ord ... . 
Grat .. . 

3. 71 inspectores sanilarios, a ........................... Ord ..•. 
Grat. .. 

18:000$000 
!l:000$000 

7:200$000 

8:000$000 

27:000$000 

7:200$000 

4:000$000 852:000SOOO 

Íi<l 

>. 
z 
z 
> 
5: 

:r. 

z 
> 
"' ::> 

~"'1!!"""~"''1""0"",...,....,,~....,.-····· ~---------~~..,..,....,..,-----.,..;· .,.~ ,,, ..... ,, ,....,.., "' I •• ,_-.,._,~.,.--~l!'f.,P 
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... - •• ,,llllll .. ............. IIi • . li .. iii& 1!1 • li l.iL ..i l.llwi ii. ,; ~.rff.c"C i!ir:1M L . 

4. 20 sub-inspectores sani!arios, à •••.•••••••••••..•.... Ord .... 
Grat. .. 

6:.\00$000 
3:200$000 192:000$000 

--
5. 10 medicos dos bospilaes de isolamento, a ..•••........ Ord .... 

Grat. .. 
6:400$000 
3:200$000 96:000$000 

--

II - ProcUI·adoria dos Feitos 
1.174:200$000 ,. 

"' "' rn 
>• 

6. 1 procurador ....................................... Ord .. . . 
Grat. .. 

8:000$000 o 
·\ :000$000 12:000$000 "' ;;: 

7. 2 adjunclos de procurador, a •.....••..•••.••..•...... Ord .... 
G1·al. .. 

5:600$000 
2:800$000 '" 16:800$000 "' 

~ 

8. i escriplurario ........................••........... Ord .... 
Grat. .. 

2:.\00$000 ,., 

1:~00$000 3:600$000 
.·· 

III - Secretaria Geral 
------

32:4008000 "' ~ 
"' 

9. 1 secretario geral ....................••..•......... Ord .... 
Grnt. .. 

12:400SOOG 6 
6:200$000 18:600~000 t:) , 

i O. i sub-secretario .................................... Ord ... . 
Grat. .. 

.... 
3:000$000 3:000$000 tO 

'"' c.o --
H. i director da Contabilidade ........................ Ord .. .. 

Grat. .. 
12:000$000 

6:0008000 18:000$000 

12. 2 primeiros officiaes, a .•...••••••••••••••••••...... Orr1 .. .. 
Grat. .. 

(i :.\ 00!)000 
3:200BOOO 19:200$000 

"' tO 

~;;~--;;..,_.~5!.. --· _;;: ~·~~i;'lf!fl~·~·r ~?~~..,,., sc:p~""i.lí'~*' ~'\?lm~f!~=w~~~r~~"'!'ip. 1 r "ll "J~F 11!!1- iP.'IIIIP,I -""~· !jEillf~'l:l~~~,a· !iF~~~-~ 



Numero da sub-consigna~ão - Natureza da despesa 

13. l guarrla-Jiwos .................••..••.....•.•....• Ord .... 
GraL .. 

LL -i .segundos officiaeE=, a ............................... Ord .. . . 
Gral. .. 

15. 3 tPrceiros officiaes, a ...........•.....•............ Or,f .... 
(jrat.. .. 

Jü. JO e.seriplurarios, a .........................•...... Ord .. .. 
Grat. · .. 

17. J archiYista .............•.........•...•............ Ord ... . 
Grat .. . 

Hl. l ~ncanegado do deposito ........................... Ord ... . 
OraL .. 

. . • • . . • . Ord .... 20. l porteiro . ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · Gral. .. 

21. l ajudanlc do porteiro ........................•..... Ord .... 
Gral. .. 

Ord ... . 22 .. J correio, a ........................................ (irat .. . 

6:-100$000 
3:200~000 

-1:800$000 
2:-100$000 

3:600$000 
l :800$000 

2:-100$000 
l :200$000 

2:-100$000 
2:2008000 

2:000$000 
1:000;;<000 

3:600$000 
1 :800$000 

-
2 :.100~000 
1:200$000 

2:100$000 
l :200$000 

Papel 

Fixa 

9:600$000 

28:800$000 

16:200$000 

36:000$000 

6:600~000 

3:000$000 

5:\00$000 

3:600$000 

3:600$000 

Varia\ e i 

~ 
o 

~ 
~ 
~ 

:J~ 

2 
:-
5 



- ; ~~ ... :-. .,..,___ ;:::~-; ~'----

23. .J: COn{illU05, 3 o o • • • o o • ,.,., ,-, ,-,-,-,-, ··:• e:o·,-·~·-•:•.::•:~Y•"•:r:•:-:o: o·rd .. ,. 2:-i00$000 
Gral. .. 1:200$000 

2L I encarregado do elevador (salario annual) ................... . 
25. 8 sen·enles (salario annual), a .........••...................• 
2ô. 1 ahnoxarife geral . .............. ~ .•.•.... -..••.•.... Ord .. . . 

1:800$000 
1:800$000 
(l :.100$000 

Gral .. . 3:200$000 

n. I ajudante do almoxarife ......•••••.•.••..••.••...•• O ri.! .... 3:600$000 
Gral. .. 1:800~000 

28. Z cEcripturarios, a ...................... -.-.- .......... Ord ... . 
GraL .. 

2:-100$000 
I :2.00$000 

29. 1 cor1tinuo, a .............................. -........ Ord ... . 
GraL .. 

2:-1008000 
1:200$000 

--
30. 3 serwnles (salario annual) ........•.......••..•....•.....• t:soo:;;ooo 

/\' - Inspectoria de Demoyrapltia Sa11itaria 

31. I inspector ......................•....•••.•...••.•• , Ord .... 10:800'3000 
Graf ... 5: 100~000 

32. 1 assisfente ..................................•..... Ord .... 8:000$000 
Gral ... 1:000$000 

33. 3 ajudantes ........................................ Ord .... !i :.\ 00$00(1 
GraL .. 3:2oo;;ooo 

ii 

H :!00$000 

1:800$000 
1-i :-i00$000 

9:600$000 

5:-1008000 

7:200$000 

3:1\00$000 

5:-100$000 

:.>33 : I 00$000 

16:200$000 

12:0008000 

28:8005000 

"' "' "' <D 
>• o 

"' ,_. 
~ 

'~ 
"' 

::; 

~ 
9 ,...._ 

"' 5 
" "' -"' ·~ "" 

.... -



. ------------

Xun1cro da :-:uh-consignacão - Natureza da despesa 

34. 1 cartograpbo Ord ... . ................... · • • • · • • · • • • • · · ·"' · · · ""Grat .. . 
35. 1 segundo oCfioial .........•...• • • • • • • • · · · · • • • • · · · · · Ord .... 

Grat. .. 
36. 2 terceiros officiaes, a ••....•••.••...•••••••••........ Ord .... 

Grat .•. 

37. i conservador do Museu ....•.•..•••.•.•••••.•.••..... Ord .... 
Grat. .. 

38. 5 escripturarios, a ...•...•......••...•••••••••••.... Ord ..•. 
Grat. .. 

39. i auxiliar de escripla ....•••.•••.•••••••••••••••••.. Ord .... 
Grat •.. 

40. 2 encarregados de arcbivo, a ......................... Ord ... . 
Grat. .. 

H. i chefe de officina de compoaição e impressão • .-•••••• Ord .... 
Grat ..• 

42. 1 correio, a ................... 1 ••••• 1. ~-· ••••••.•.••••• Ord ...... 
· ·- · ._,. Grat. .. 

4:800$000 
2:-100$000 

4:800$000 
2:4008000 

--
3:6008000 
1:800$000 --
2:soo:;;ooo 
1 :-100~000 

2:400$000 
1:200$000 

1:6008000 
800SOOO 
--

1 :440$000 
720$000 
--

·I :0008000 
2:000$000 

1:600$000 
800$000 

----- -----......... -------·_,.r··-··--,-- - ~~~~--~ ~--· •• 

Papel 

Fixa 

7:200$000 

7:200$000 

10:800$000 

-1:200$000 

18:000$000 

2:400$000 

4:3201;\000 

6:000$000 

2:400$000 

Variavel 
~ 

> z 
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~ 
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.. • •• 

43. 1 continuo, a 
Ord .... 

······································Grat ... 
i:G00$000 

8008000 

44. 5 serventes (salario annual} a .....•.................. ....... 1:800~000 

Secção de Educação e Propaganda 

45. 1 delegado de saude (chefe de sec~o) .•..•.•.•....... Oro ..•. 9 :aoo.sooo 
Grat .. . .\ :800$000 

-
~5. f encarregado da bibliolheca ........................ Ord .. .. 2:800~000 

Gi~at. .. i:t,00$000 
-

46. f escripfurario · · · • •. · . • . . . • . . .. . .. . . .. . • • . • . . Ord 
· · · · · · · · Grai'. ·. ~. 

2 >100$000 
1:200$000 

--
.17. 2 auxiliares da escripta .............•.... : ......... Ord ... . 

Grat .. . 
1:600$000 

800$000 
--

4.8. i encarregado do archivo ........................... Ord .. . . 
Grat ..• 

1 :H0$000 
720$000 
--

49. 2 guardas sanilarios .................•.•............ Ord .. . . 
Grat .. . 

i :760$000 
880SOOO 

--
50. 2 guardas, a ..........................•.••.•..••... Ord .. . . 

Grat .. . 
1:200$000 

600$000 
---

5!. 2 sel','entes .................•...••. c ••••••••••••••••• • • • •• • :1:800$000 

• L o ' I. "' 

2:400$000 

9:000$000 

130:920$000 

14:400$000 

.\:200$000 

3:600~000 

4:800$000 

2:160$000 

5:280$000 

3:600$000 

3:600$000 
-

4!:640$000 

• l,o., ........... ..::. -~- .. ll .. liol, 

"'. 
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Ntnnero ,fa =--nh-t•OJJ~igna.;ão - XaluJ'CZ1 ·Ja dcsp('Sa 

Officina~ 

I 

52. 1 fundidm• Ineeanico a 14$ diarios ............... o ••••• o •• o o o o. o. o ••••••••• 

53. 2 monoLyilisfas a 12$ dia rios ............................................... . 
5.\. 2 caixistas a 9$ dia rios ................................................. . 
55. 2 caixistas de 2" classe a 7$ dia rios ..................•...................... 
56. 1 in1pressor do ta c1asF=c a 9~ dial'ios .. ........ o ........ oo •• oo oo .. ........... . 

57. 1 impressor de 2• ela,,,,. a 7$ dia rios .............................•........... 
58. I encadernador de I' classP a 9$ diarios .................................... . 
5!J. 1 encadernador de 2" classe a 7$ dia rios ................................... .. 
GO. 1 encarregado da limpeza a ü$ diarios ...................................... . 
61. 1 aprendiz a 3$500 diarios .............................................. .. 
!i2. 1 impressor de J• classe a 9$ diarios ...................................... .. 
63. 1 impresso!' de 2• classe a 7$ dia rios ........................................ . 
üi. 1 encadernador a 98 dia rios . ..... o o o • o o ••• o o o • o ••• o • o o. o ••••••• o •••••••••••• 

G5. J dourador a 88 diarios . .......... o o •• o • o •••• o •• o • o o •••••••••••• o. o ••••• o ••• 

6G. I margeadm• a 7!$ diarios .....................•....•....................... 
ti7. 2 dobradores a 6$ diarios .........•... , ................................... . 
68. 1 cortador a 7$ diarios .................................................... . 
69. 2 aprendizes a 3$500 diarios ................................................ . 
70. J ajudante rle fundidor a 7$ diarios .......................................... . 

Jn .. qwctoria de Enuenlwria Sanitaria 

~' ....•••.••..•. Ord ... . 71. J inspecto r . · · · .. · · · · .. · · .. • " · · · " · • Gra L .. . 10:800$000 
5:400$000 

Papel 

Fix::. Yai'ÍaYel 

5: I 24$000 
8:78.1$000 
6:588$000 
5: I 258000 
3 :29.1$000 
2:562$000 
2 :2!J.I$000 
2:562$000 
I :I !168000 
I:281~000 
3 :2!W3000 
2:562$000 
3 :29-H<OOO 
3:!J28SOOO 
2:512l;<OOO 
I :3!12$000 
2:562$000 
2:5628000 
2:562.'3000 

67:527$000 

1ü:200$000 . 

:1: 

., .. 

> 
:7. z 
O> 
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:. 
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o 
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• iií , . I ' ~-------.-~--,.,;.~:..__,..,_...-,_, __ ' li. - ; . ' -

72. :t engenheiro sanitario chefe ............•.......... :, Ord .. -.• 
Gral. .. 

73. 2 engenheiros de 1 • classe, a .. ...................... Ord ... . 
Gral. .. 

7-i. 2 engenheiros de 2• classe, a ......•......•.•.• _ •••.••• Ord ... . 
Gral . . . 

75. 3 conduclorcs de serviço, a ...........••......••..••.• Ord .... 
GraL. .. 

70. 1 desenl1isla ....................................... Ord ... . 
Grat. .. 

77. 2 ft:-rceiros officiaes, a .............................. Orll ... . 
Gl'af.. _. 

Ord .... 78. 2 cscripturarios, a .................... · · · · · · · · · · · · · Grat. __ 

79. 1 continuo ......................................... OrtL .. 
OraL .. 

80. 2 scr,·cnlcs (salario annual), a .............................. . 

10:000$000 
5:0008000 

8:000$000 
.\:000$000 

6:-W0$000 
3:200$000 

.\ :000$000 
2:000€'000 

3:600$000 
1 :8001;;000 

3:600'3000 
l :800$000 

2:-1008000 
1:200$000 

1:600'3000 
800;:<000 

1:800$000 

lnspr.:cforiu tlc Fiscali:.nçclo de E.ccrcicio de Jlctlicina, :\rlt~ nculuria c 
81. I inspector ..................•..•..•..•.•.......... Onl.... lO :800~000 

Gral... 5: 100~000 

15:0008000 

24:000BOOO 

19:~00~000 
[ll 

"' [ll 
[ll 

=-· o 
1S:OOOBOOO 

"' ,. 
~ 

5 :-IOú\'000 ·~ O> 

o 

"' 10:800!=:000 o 
'" N 

"' 7:200~000 " ~ "' 8 
~: 100~000 o 

"' 3:600~000 ~ 

"' '"' j 21 : 800~000 .,.. 

Obstctricia 

16::?00~00[1 
'"-
'-" 
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Nun1ero da sub-consignação - Natureza da despesa 

82. 3 pharmaceuticos inspectores, a ••..••.•......•....... Ord .. .. 
Gral .. . 

83. 5 pharmaceuticos sub-inspectores, a ...............•.. Ord .... 
. Grat. .. 

84. 2 pharmaceuticos ohimicos, a ••••.•...........•...... Ord .. .. 
Grat .. . 

85. 8 medicas assistentes, a ............................. Ord .. .. 
Gral. .. 

86. i segundo official .................................. Ord .. .. 
· Grat .. . 

87. f terceiro official .................................. Ord .. .. 
Gral .. . 

88. 2 escripturarios, a .................................. Ord ... . 
Grat. .. 

89. 2 guardas sanitarios, a ................. ; ; ; . ; ; ; • : ; ... Ord .. .. 
· GraL .. . 

90. 8 serventes (salario annual), a ............................ .. 

Papel 

Fixa Varia>el 

6:-100$000 
3:2008000 28:800!;'000 

--
4:800$000 
2:400$000 36:000$000 
----
4:800$000 
2:400$000 14:4008000 

6:400$000 
3:200$000 76:800$000 

4:800$000 
2:4008000 7:200$000 

--
3:6008000 
!:800$000 5:400$000 
--·--
2:-t00$000 
!:200$000 7:200$000 

!:760$000 
880$000 5:2808000 
--

:1:800$000 H:000$400 

2li : 680~000 

____ -_:;:_ -~__;_:--

~ 

!Z 
~ 
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8 
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õ 



~-·~--....- -.o---..,.-··- - . -·~;.. ... :: .. : .. ~ ... ;.- ; 
I - .i ... 

f_V- Inspectoria de ProphyUu:ia âa Lepra e Doenças Venereas 

91. i inspector ...............••.•••........... • ........ Ord .... 10:800$000 
GraL ... 5:400SOOO 16:200$000 

~2. i assistente ......................................... Ord .. .. 8:000$000 o; 

Grat ... 4:000$000 :12:000$000 .. 
"' "' ~3. 1 ao official ..................... · ................... Ord .. .. 3:600$000 >• o 

Grat. .• 1:800~000 5:4.00$000 
~ 

9L 1 ajudante de almoxarife ••••••••••..•...•..••..•.... Ord .... 3:600$000 ., 
Gral. .. 1:800!5000 5:4.005000 a> 

Q5. 2 escripturarios, a ........•.••..• , .................... Ord .... 2:.\QOSOOO " .. 
Grat. .. :1:200$000 7:200~000 

" - ~ 
P6. 1 dacty1ographo .....•..........•.................... Ord .. .. 2:240$000 .. 

Grat ... :1:120$000 3:360$000 ~ 
~. 1 porteiro .•.••.•..•.....••••••••.........•........ Ord .. .. 2:000$000 i3 

Grat ... :1:000$000 3:000$000 " "' 
l:tS. 1 continuo ..•... , ........•...•..................... Ord .. .. 1:600$000 -"' Gral. .. 800~000 2:4.00$000 "" «> -----
~9 .• 2 serventes (salario annual), a •••..•........... _ .... Ord .... -

Grat ... 1:800;;i000 3:600$000 

53:560~000 

ti 
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100. 
101. 
102. 
!03. 
lO I. 
105. 
106. 
107 
108. 
109. 
110. 
iii. 
112. 
113. 
11-1. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 

120. 

121. 
._122. 

Nun1cro da sub-ronsignacão- Natureza da despe:;n 

Mensalisfas 

i 1nedico tlc laiJOJ'alorio ........................•...................... 
3 a>sislcnles de lalwralorio a -100$ mensacs .......•...•.......•............. 
2 c hefcs de dispensarios, a 200$ mensaes .........•..........•.......... 
H a.:-:::-:ilenfes de clispcn:'at'io, a 150$ idmn .................................. . 
n internos nlicrosco}Jistas, a !00$ idem ...•.•.. ·-·-•-•:•:•:· ••...•... o •••••••••• 

15 inferno>, a 100$ idem ...........................•...... · .............. . 
-1 auxiliarp;;· de lahoratm·io;; a 100$ idem .................................. . 

I auxiliares de escripta, a 300$ ..•..•......•..•..• , •••.••.......••.•.•.•. 
:! anxilim·<'~ Pnfet·meh·n=-=. a 1 OOB idcn1 . .................................... . 
J h·arluclor daclylugraphn a 300$ i riem ..............••..................... 
2 <laclylographos, a '.'50$ .....•............•....•.••••..•••............... 
I (Jholog•·apho, a 200$ .............................•..................... 
t cinemafug•·aphista., 200~ ............................................... . 

JIJ guardas, a 200$ .....•.................•.........•.••.•...•......•..... 
:-1 l'fiii~Pl'\·adoi·e~. a t 50~ . ..................................... o ••••••••••• 

lO. ser~cnl es '!. 150$ .................................................... . 
3 ,.1g1a~. a ;:,0.!;' . ..••••••••••••.••• o •••••••••••••••• o o •••• o •• o • •••••• · •••• 

-i auxiliare:-; rle C:O:t'I'ÍJ)la, a a003 ....... o •••••••• • • • • • o ••• o. o o ••• o o ••••• o •• 

2 nwdico:-; incunlhido:-; de yigilancia sanilaria, n 500~ .... o ••• o o •• o o •• o o •• o o o 

2 :~jndanleR lechnicoR ele lnboralorio, a 200$ .......••.••••••.•••••.••••••.• 

Gratificação a dous medicos chefes de dispcnsarios, para servico nocturno e 
cxfi'aorninnrio, a 1008 .... o o •• o o •••••• o •• •• o o ••• o •••• o •••••• o o o. o •• o o o 

fclem a seis medicos assistentes, a 100 .................. , ................. . 
Iden1 a tres internos Inicroscopislns, a 50$ ... o o o •• o •••••••••••••• o o ••• o •••• 

'"""" __ _ 

Papel 

Fixa \"a;·i:!YCI 

9 :600-~000 
H :400~000 
G:000$000 

H :-iOOBOOO 
7:200$000 

18:000$000 
9:000$000 
4:800$000 
2:400~000 
3:600$000 
G:000$000 
2: .iOOBOOn 
2:100~000 

2-1 ; 000::<000 
5:100$000 

18:000$000 
1:800$000 

14:0008000 
12:000~000 
4:800$000 

181:200$000 

2:0008000 
7:200$000 
1:800$000 

~ ' .... ,., ,. . . -· 

"" O> 

~ 
'7. 
:<-

"' (Jl 

g 
rn 

~ 
C· 
o 

--- i~:Jl";l"~ r 



123. 
"' 12L 
• 125. 
I 12ü. 
~ 12i. 
:- 128. 
i:! 12!1. 
< 130. 

131. 
132. 
133. 

.. 

••• illi lillliilllili .III 
,., 

Tàem a seis internos, a 50$. . . . . . . . . . . ........................... . 
Idem a dons enfermeiros, a 50S... ,. ••........................... 
Idem a duas enfermeiras a 50$. . . . . . • . .•• .- .......................... . 
Iden1 a dous conservadores, a 50S... . ............................... . 
ld~m a quatro sen·enles, a 50$ ...............•............•.............• 
ldPnl n nn1 cosinhciro, Jlara a enfcrn1aria de leprosos a too:;; ............... . 
Idem a dons serventes enfermeiros, a 50$ .............................. . 
ltiPHl a tuna ~ervcnlc cnfernlcira, ú 50S .............. .................... . 
Idem a dons ajudantes de serventes enfermeiros, a 25$ .................... . 
Idcn1 a tuna ajudante de servente enfcrn1eira, a 25~ .. .................... . 
Jden1 a 1101 ajudante de cozinha. a 2-5$ .............•.. ..................... 

\'11 - St·c~·iio c/(' .h:si~"lencia /loSJlifallu· 

Hospital de S. Sebastião 

i inspector geral de assistencia hnspitalar .....••..•.. Ord ... . 
Gral .. . 

10:800$000 
5:-100$000 

134. i direclo1· ........................................ Ord ... . 8:000$000 
!a : ·Í 00:'>000 G1·at . . . 

135. i vicc-dircclor ......•..•.•....•................•.. Ord .... 
· Grat.. .. 

~ 136. 1 a,iut:lau!e do almoxarife .•...•..••....••••••...... Ord .... 
Gt·a f ••• 

7:2008000 
3:600~000 

3 :liOO~OOO 
1 :800$'000 

.lll .... 

3:600$000 
1:2008000 
1:200$000 
1:200$000 
2:4008000 
1:200~000 
1:200~000 

600$000 
600$000 
300~000 
300s;<OOO 

25:000~000 

16:200$000 

12 : WO~tWO 

10:800$000 

5:400f000 

~~Z ~~ - 'fi •· • !I• li' r~ .... '="11:"1!11;!" •,. :.p Q' -,_,.. ~ !!'!P.l!::=;!li~!ir= a "!I! -·•"'i!l '· ""' I' ~""~'IH""I -- iii '11 '. ' ' :r 'll i""-'jj '!il'rl ~ 1' • 'i! ' ' 
:p r1 

III Iro--·· 

CJ) 
L=! 

"' cr. 
:;,... 
c 

"' "' ~ 
l<> 

"'' o 

"' o 
"' ""' "' "' ~ "' ã 
t:: 

"' -"' l« 
c..: 

~ 

III •• 

•Iii' "i! r"'l"!'!ll 11 ·' ' ' " 



-- ~'- -~----=-~--~:.::.:- --=:~-:::___ ~ --- -

Numero da sub-consignação - Natureza da despesa 

f37. f pbarmaceuli~o ... • • • • • • • • • _,_, • • • • •·• • • • • • • • • • • • • • • • Ord. , . , 
. Grat.· .. 

!38. t terceiro official · · · · • • · • • • • • ' • • • • • • • • • · • • • -· • • • • • · Ord Grai.':: 
!39. 2 escriplurarios, a .. • ·. • • · • ·-· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ord ..•. 

Grat.-•• 

uo. 5 2',\...::;::iliares, a ...... ·. • • · • • · · • • • • • • • • ·-•-• • • • • • • • • • • Ord ... . 
Grat .. . 

tU. 1 auxiliúr de pharmacia ...... • •. • •-•-•. • • • • • • • · • • • • Ord .•.• 
Grat ••. 

H2. 1 machinista ............••.•.•. • •••••••• • r- ••• • •••• • • Ord .... 
Grat ••• 

!4.3. f porteiro .......... • •. • • • • .• • •-•-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ord ... . 
. Gnt .. . 

!44.. 5 :ernos, a ...............•..••.....•..•• .:• z:-=- - ••• Ord ... . 
Grat .. . 

4:000$J)OO 
2:000$000 

3:600$000 
!:800$000 

2:400$000 
f:200$000 

2:000$000 
!:0005000 

2:8005000 
f:-i00$000 

2:080$000 
t:HO:;iOOO 

2:000$000 
4:-i00$000 

f:000$000 
500$000 

:i enfermeiro ·mór a 200$-. ..•••••••••••••• , • • .-., ............................ . 
:1 roupeira a 180$ .......................................................... .. 
f cozinheiro a !56$ . ........•....•....•••••. • ..•••.••. · .......•... · · .. · · • · · · 

Papei· 

Fixa Y~lavel 

6:000$000 

5:400,000 

7:200$000 

!5:000$000 

-i:200$000 

3:520~000 

i2:-iOOSOOO 

7:500$000 

82:020$000 
2:400$000 
2:f60$000 
1:872$000 

--~~~--~~~-~---

<n 
o 

~ 
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; 

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



IB"f'li''!!l 

1 electricista a 156$ .. ......................................................... . 
i encarregado do necroterio a 150$ ...•..••••........••.•..••......•.•...... ~. 
i zelador do Iaboratorio a i501 . ....•........................•• · •..•........... 

-- 4 enfermeiros de f • classe a f801 . ...•..•••.•••••••. ~ ••.•......••.•.•...•....• 
4. enfermeiros de 2• classe a 156$ . ............•...•............•........... • .• 
i foguista a 150$ . ..•.•••.•••..•••••••••••••••• ~ •••••••••••••••.•...•.....•• 
2 lavadeiras a 150$ .......................................................... . 
2 pralicos de pharmacia a ::150$ ..... ;. ....•.... ~ .................•.......•..... 
i carpint-eiro a 150S ....... ...............•....•......................•..... • • 
í ajudante de cozinha a :f-4.01 ..... .- .••.••...••....•.• · · · • • • • • • • · · · . • · • • · · • 
1 ferreiro a 150$ ..................... • .......•....•........••.............• 
1 jardineiro a 150$ ..•••.••.•••••••••••••••••••••••••••...••.....••.......•. 
1 coclteiro a 150$ . .......................................................... . 
1 dispense iro a 156$ ... ~ ..................•....................•.....•...... 
1 correio a 150$ .. , ...•.....•...••..••••••••••••••••..•...••••••••••...••.•. 
i pedreiro a 120$ .........••.......••..•••.••••••••.••••..••••••••.••••.•..• 
i pintor a 120$ ........................................ : .. ................ . 
1 bombeiro a i20S . .................................... · · · · • • • · • · · • · · · · · · · · · 
1 chefe de cópa a 120$ ....................•...•......... · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · 
i lelepbonisla a 156$.. . .. . . .. . . .. . .. . . .. .. .. .. .. • .. • .. · · .. · • .. • .... · · · · · · · • 
1 ajudante de porteiro a 1201 ..... , ......•••.••..•.. • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
4 ajudantes de enfermeiros a 125$ ......................... · ........ • .. • • · · • • • 
5 rondantes a 80$ ....................................... · ....... • • .. • • · · • • • 

40 serventes de i' classe a 160$250; ...•...•..•..•..••••• • · · • •. • • • • • · •. · • · · · • • 
50 serventes de 2" classe a 81$250 .•....•...•.....•....••. : • · • · · · · • • · · · · · • · • • • • 

• -:----'< 

Vlll -- Hospital Geral de Assistencia 

i director ..............................•............. Grat. ~. 7:200$000 

11 • • ' . . ' " . 

1:872$000 
1.8008000 
1:800$000 
8:6406000 
7:488$000 
i:800$000 
3:600$000 "' 2:600$000 .. 

"' 1:800':-000 til 
>• 1:728$000 o 

1:800$000 .. 
i:8008000 a: 
1:800$000 

t<> 1:872~000 O> 
1:8008000 

" 1 :HO~OOO "' i:H0$000 
" i :440$000 El 1 :440$000 2 1:8728000 
"' 6:000$000 í5 i :H0$000 

·i :800$000 " 51:000$000 "' 48:750$000 .... 
co 
t<> 

169:254$000 c.> 

7:200$000 
Ut -

. r 
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Numero da suh-consignaeão - Natureza da despesa 

H medicos chefes de enfermaria a fO$ diarios ................................. . 
10 assistentes a 5$ diarios ...............•..••.•••••• "' •.•......••.•..•...... 
3 medicos para serviços auxiliares a 12$ diarios ..••.•••••.....•...•..•........ 
4 medicos internos ..........•.••... ; ..•..••...•••.•••• Grat... 7:200$000 

i pharmaceutico ......•......••..•••.•.....•..•••••••• Gra L .. 

i administrador (do Departamento) •....•....••..•...•... GraL .. 

2 cscriplurarioe (idem) ................................ GraL .. 

4 auxiliares de cscripta .......•.....•........•.•..•••.• Gral. .. 

2 daclylogt·aphos ; ..................•.......•.....••.•• Gral. .. 

i porteiro (do Départamenlo) .................•.•..•.•• Gral. .. 

4 ajudantes .... ; .•...........••.•••••.•••.•••.•••.•••• Gral. .. 

:15 enfermeiras allendenles de :t• classe .....•.•••.•••••••.• Gral. .• 

:15 enfermeiras allendentes de 2• classe .....••••••••••••••.. Gral-. .. 

:15 enfermeiras atlendenles de 3• classe .......•.•.....•.... Grat ..• 

3 ajudantes de pharmacia ..... · .•••••.•••..••..•••• ; ••••• Graf.. .• 

i mordoma ............................................ Grnt .. . 

7:200$000 

3:600$000 

1:200$000 

3:000$000 

3:000$000 

i :800$000 

1:800$000 

3:000$000 

2:400$000 

i:800$000 

4:800$000 

3:600$000 

Fixa 

40:000$000 
20:280$000 
:10:170$000 
28:000$000 

7:200$000 

3:000$000 

2:400$000. 

:12:000$000 

7:200$000 

:1:800$000 

7:200~000 

45:000$000 

36:000$000 

27:000$000 

14:400l>OOO 

3:600~000 

,.. ". ,,,_ .. ' 
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g 
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6 auxiliares de lahorat.orio..................................... Grat. .. 

J roupeit•a ........................ · ......................... Gral ... . 

2 ajudatttes ...............•••.•••••••••.•••••••••••••• Gral .•. 

4. costureiras ..................................................... Grat ..• 

:3 la,1adciras ....•..•.•.•.•.••.•••••••••••••••••••••••• Grat ... 

2 engomn1adeiras · .•.••••••..•••••••••••••••••••••••••• Grat. ... 

1 enc-arregado de lavanderia ............................... Grat .. . 

1 cosinliCi!·o ............................................ Grat .. . 

2 ajudantes .....................•..•..•........•..•.••• Grat ..• 

i co]Jeiro .....• ~ ........................................ Grat ..• 

l mecanico elecll•icisla ................................ , Gra L .. 

1 pcdt•eiro ............................................. Grat .. . 

1 carpinteiro ............................................ Grat ..• 

J Ilittlor .................................................. Grat .. . 

i foguisla .......•.•.•...•••.•... , . , ••....... , ...... , . , Grat. .. 

f jardineiro ..••••...••.•••••..•••••••••••••••••••••••• Grat ..• 

.. 
~....._ • 

-... -.= .. • r .,-., r .... I. 
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Numero da sub-consignaçãó - Natureza :da despeza 

:15 serventes de :1. • classe ...•.•..•..•..••••..••.•••.•..... Grat ... !:800$000 

25 serventes de 2' classe ........••..••.•.••.•.•.••••..•.• Grat. .. 1:440$000. 

IX - Ho1pital D. Pedro 11 

f director (inspector· sanitario em commisslio)1 grat .•.••.......•••••...•....... 
Gratificação, na razão de 25$ diarios, ao sub-mspeetor que pernoitar no hospital 

1 administrador, funccionario do Departamento, em commis slio, grat ...••...•••.• 
i encarregado do expediente, idem, grat . ...•..........•....................... 
1 escripturario, ·idem, grat ............................................... ' ... 
i ajudante de porteiro ................•..••..•...•......................... 
1 porteiro, empregado no Departamento, em commissllo, grat. ...•.•••••.•......... 
i barbeiro, idem, grat ... .................•••.....••................... ~-· .... 
1 electricista, idem, graL ....•..••..••..••.•••••••••••••.......•......••....• 
::1. estafela, idem, grat. . .....................••. '!' •••••• e •••••••••••••••••••• 

f pbarmaceutico ........................................................ · .... . 
i ajudante de pharmacia ........•...••••••••..•••.•••••......•••............. 
2 internos a 125$ .•.•.•..••••••••••••••••••••••• .' ••••••...••••••.•••......•. 
f auxiliar de Iaboratorio .......................•..•.... ....................... 
f, enfei"'lleira· de f• classe ........•••...••••••.••••...•••......••....... · · · · · . 
3 enfermeiras de 2* classe a 156, .....................•... .............. ~ · · .... 
f- cosinheiro, 156$ · ...•.••••••.••••••••••••••••••••••••••....••••••••.••.•••• 
f ajudante de cosinha, 1·UJ ....•.•.••••••••••...••••••••..........•.......... 
f- copeiro ...................•...•...••..••. · .••. • • • .. • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

i O sey,~entes a 106$250 ...... -.........•...•...•....•....... e •••••••••••••••••• 

Papel 

Fixa 

27:000$000 

36:000$000 

439:716$000 

7:200$000 
9:150$000 
2:400$000 
2:400$000 
2:400$000 

960$000 
1:080$000 

500$000 
1:080$000 

720$000 
6:000$000 
3:000$000 
3:000$000 
2:400$000 
2:400$000 
5:616$000 
1:872$000 
1:028$000 
1:200$000 

!2:050$000 

Vài'llftl 

' ·' 
.. 

J;! 

~ 
z 
> 
"' lL 

g 

"' ~ 
"' o 



,-- ... , 

2 s~ryentes (mulheres r a 7201 ......•••• -.................................... .. 
i v1g1a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•. 
i carpinteiro ............•••.•...•••.•....•.••....•......................... 

X - Impectorià t1e HuqiMle Infanta 

i inspector ..................•...••...•..•.•..•........ Ord . ... 
Grat .•• 

6 medicas .............................................. Grat .. . 

f escripturario .......•........•..••...•.•..••••...•.... Ord . .•• 
Grat. •. 

f auxiliar de escripta ..........•..••......•............ Ord . ... 
Grat. •• 

4 guardas sanitarios ...........•...............•........ Ord . ... 
· Grat. .. 

~ 

10:800$000 
5:400$000 

9:600$000 

2:4.00$000 
1:200$000 

1:600$000 
880$000 

1:760$000 
880$000 

f encarregado de archivo .........•.••...••..••.....•... Ord.... f :4.4.08000 
Grat ..••...... 72QSOOO 

6 guardas, a .......... ~ ...•....•...•..•......••••.•••.•. orei::::-- ... f. :200$000 
Grat... 600$000 

1 servente (salario annual) ................................................. 
• .,_·_:p_~ ..... ~~.:"'~~_::.-rn 

- • .. . 

1:HO~OOO 
1.:200$000 
2:880$000 

73:416$000 

16:200$000 

57:600$000 

3:600$000 

2:400$000 

10:5605000• 

2:160$000 

10:800$000 

1:800$000 

105:120~000 
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Numero da suh-consiguação - Natureza da despesa 

Mensalistas 

J ntaniJ>UJadora a 350$ .•.•.•.•••••.•••••.•••••••••••• ·-•-•.J-•..a:.•-.J•....L•.•., ••• ,., •• 
6 auxiliares de dispensarias a 250$ ........................•••••••••.••........ 
1 encarregado do material a 160$ •••••..•••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•• 
1 porteiro zelador a 160$ •.•••••••••...•••••••.•••••.•••.••.••.•••••..•..•.•.•• 
1 seiTente de 1' classe a 150$ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 

•. 6 serventes de 2' classe a 130$ .•••.•.•••.••..•.••..••.•••••••.•••.•••••..••••• 

XI - Di•·ecloria dos Serviços Sanita•·ios Ten·esfl•es 

t director ..........••.••.•••......••.•..••.••.•••.•..• Ord .... 13:200$000 
Grat. .. 6:600$000 

1 secretario (medico) .••.....••.........•.•.•....•.••.. Ord .... 6:-\00$000 
Grat. .. 3:200$000 

1 t• official ... ·. • · • • • • • • • • • • • · • • • · • • • · · · • • • • • • • • • • • · • · 8::~i." .": 6:400$000 
3:200$000 

' •••....• Ord ..... 1 2' official .. · · · · · · • • · • • • • • · • · · · • · • · • · · • • • · · · · · Grat. .. 
-

4:800$000. 
2:-100$000 

. . .....•••.•••.•..••.• Ord ... . 2 3°~ offJCJaes . . . . . • • . • • • • • • • . . • . • • Grat. .. . 3:600$000 
1:800$000 

• ··-· • 

~---~?-t-~:~~~~~-~~--r ;'""~~:~-:-~ -~~~2-F~~~:;;..----: 

Papel 
Fixa Variavcl 

4:200$000 
18:000SOOO 
1:920$000 
1:920$000 
1:800$000 
9:360$000 

37:200$000 

19:800$000 

9:600$000 

9:600$000 

7:200$000 

10:800$000 

• 

8l 
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• • ••• o o • o o ••••••••••• Ord. o • o .J e.scripfurarios · · · o • • • • • • • • • • • • • • • • Grat ..• 

1 porteiro ..................... o ••••••••••••••••••• o. o o Ord ... o 

Grat. .. 

• • ••••• o •••••••••••• Ord . ... 2 contmuos ... · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · • Grat. .. 

d •••••• o ..... o •• ••••• Ord . ... t guar a ... · . · · · • · · · · · · · · · · · · · • • · · • Gral. .. 

3 serventes (salario annual), a ........••.....•..••••••...•..... 

Delegacias de Saude 

8 delegados de sande ......... o ••• o. o ••••• o .............. Ord ... . 
Gt•at. .. 

6 escripturarios ....... o •• o o o •••• o •••••••••••••• o • •• o ••• Ord ... . 
· Grat .. . 

H auxiliares de escripta ..•.................•.••.•.•.... Ord ... . 
Grat. .. . 

ft guardas sanitarios .. . · ............................... o •• Ord ... . 
Grat •.• 

f,.. •.. • 

2:4Q0$000 
1:200$000 

2:000$000 
1:000$000 

1:600$000 
800$000 

1:200$000 
600$000 

1:800$000 

!1:600$000 
4:800E;OOO 

2:400$000 
1:200\'000 

1:600$000 
800$000 

1:760$000 
880$000 

14:000$000 

... 
3:000$000 

"' "' 4:800$000 "' "' >• o 

1:800$000 "' "' ~ -
5:400$000 '" , 

86:400$000 " "' 
" "' "' "' ;:::: 

"' H5 :200$000 5 

" "' -o:> 21:000$000 

"' to 

26:.\00$000 

29:040$000 
~ 

.--~--



--~-.-.--·.·..,-:-·-:-:--~---~·-· ·-· ··-···~- .. -· 

Numero da sub-consignacão - Natureza da despesa 

5 enc&rregados de arcbivo ...•.•.. : •.••..•.••••••••••.• Ord .... 
··- Grat~ .. 

31 guardas .. . . . . . . . . • . . . . • • • . . . . . • . . . . • • • • • • . • • • • • . • -. .•• Ord . ... 
Grat .•• 

:.:..?---:::..~~ 

1t1spectoria de Hugiene Pro(iuional lndtUtrial 

-[inspector .........••.•••••••••.••••••••• "" ............. • Ord . ..• 
Grat ... 

1 escripturario ...••..•••.••••.•..•••••••••••••••. • ••.. Ord ... . . 
(>rat .. . 

2 auxiliares de- escripta ......••.•....•.••••••••••.•••.. Ord .... 
Grat .•• 

3 guardas sanitarios .••••.•••••••..•••••••••••••••••... 
6
0rdt •... 

ra .•• 

. Ord ... . 
i encarregado de arobtvo ··················••••••••••···Grat .. . 

6 guardas ································~···········Ord .... Grat ..• 

1 :H0$000 
720$000 . 

1 :200~000 
600$000 

10:800$000 
5:400$000 

2:400$000 
1:200$000 

i :600$000' 
800$000 

1 :760$000' 
880$000 

1:4.40$000 
620$000 

1:200$000 
600$000 

Papel 

Fixn 

10 :800$000" 

61':200$000' 

264:240$000 

16:200$000 

3:600$000 

4:800$000 

7:920$000 

2:160$000 

10:800$000 

"45: 480$000 

:vàrJa ... J 
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XII - llzspectol'ia dos Sm•viços âe Prophtilazia 

1: inspector ..... ·-· ................................. .-. ••·· .Ord . .. . 
Grat·.· .. 

i sub-inspector ...................................... .-. ••·. •· .. Ord ... . 
· Grat· .•• 

:f. administrador geral .............•......•••........... Ord ... . 
Grat .. . 

3 adm'.nislradores de desinfectorio •••.••••••••••••••••.. Ord .••• 
Grnt ... 

:f. 2° official ............................................ Ord . .. . 
Grat .•• 

Ord •••. a soo offtctaes ..... · . · · • · • • • • • • • • • • • • • Gra ... • • •••••••••••••••• o • • t• 

21 escripturarios .....................•.•..•..•. ~· ••.... Ord . •.. 
Grat' ... 

3 ajudantes de almoxarife . ................................ Ord . .. . 
Grat. •• 

Ord ... . 3 distribuidores de servioo · · · · · · • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · · · Grat . . . 

8 encarregados de seccão •..•••.••••..•••••••••••••••••.. Ord .. .. 
Grat ..• 

f •• • . " ' 

10:800$000 
5 :4oo~ooo· 

9:600$000 
4:800$000 

7:200$000 
3:600$000 

5:600$000 
2:800$000 

-
4:800$000 
2:400$000 

-
3:600$000 
1:800$000 

2:400$000 
f:200$000 

-
3:600$000 
1:800$000 

-
3:200$000 
i:G00$000 

-
3:200$000 
1:600$000 

16:200$000 

U:400SOOO 

10:800$000 

25:200$000 

7:200$000 

16 :200$000' 

75:600$000. 

16.:200$000. 

!4":400$000 

38:400$000 

. 
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"'- --:: ~--';_ -~7C~~,",~,~c.",. ,. i• • .-. ,. ,.,., ~,,,:::,r..-.. , 
-o.:,_~- ~-~--"-~~~,;'=~-o -~-;.::-~~ _·:;. •--~L·-, ~- -- =~--~ 

Numero da sub-consignação - Natureza da_ despesa rr.pel 8 
Fixa Variavel 

10 cbefes de turma ............••.•••...••...••••..••..• Ord •••. 
Grat •.• 

1 porteiro .....•...••....••••••••••..••..•.•.•••••••.•• Ord ..•• 

2:800$000 
i :-i00$000 

2:400$000 

42:000~000 

Grat ..• 1:200$000 3:600$000 

-\ porteiros auxiliares ...•••.•••••••.•..•••••••.•.•••.• Ord ..•• 2:000$000 
Grat •.• 1:000$000 12:000$000 

J continuo ........•..•.••..•.•••..••••......••••••••..• Ord .... 1:600$000 
Grat ..• 800$000 2:400$000 

4 machinistas ..............••...........•••..••••.••.• Ord ...• 2:880$000 
· Grat. .. 1:440$000 17:280$000 

40 guardas desinfectadores de t• classe .•... ; ....••.•••••• Ord ..•. 2:000$000 
Grat. .. 1:000$000 120:000$000 

Mensalistas 

ao academicos ~·àechiadores (em commissão), a 200$ .•••••.•.......•.•.........•. 
5 guardas de isolamento, a 220$ .•.•.•••••.•.••••••• , •..•....•.•••••......... 

120 guardas-desinfectadores de 2• classe, a 200$ ••.•••••••.•.......••••...•...... 
8 lelephonistas, a 200$ ...•...••..••••••.••••••.••••.••.•...•.••...•........ 

228 desinfectadores, a f62S ...... o ••••••• o ....................................... . 

.395 scr\~enles de 1• classe, a 162$ ................. -............. · ..................... . 
-39-i serventes de 2• classe, a 156$ .................................................. . 

1 encarregado da conservação do materi1,1I rodl,lnte, 11 ;15!)$ •••••••••••••••....•.••. 

-i 31 :880$000 

72:000$000 
13:200$000 

. 288:000$000 
19:000$000 

443:232$000 
767:880$000 
681 :408$000 

1_:_200$000 
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f feitor de garlfge, a 350$ ••••••••••••••••• ~ •••• , ••••••••••• o •••••••••••••••• 

f fiai de ilellOsito, a 300$ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••• o ••••• 

. " 2 cliauffcurs, a 300$ .••••• o ••• o o •• o ••• o ••••••••••••••••••••• o ••••••••••• o o •• 

40 cliauffcurs, a 240$ .....••• o o •••••• o o ••••••••••••••••• o •• o • o •• o o. o o o •• o • o •• 

· :1 feitor de coc1Ieira, a 350$ o ••••• o o •••••••••••••••• o •••• o ••• o • o • o o o o •• o •• o o. 

3 ajudantes de feitor de cocheira, a 250$ ••••••...•••.• , .. , .................•• 
f5 cocheiros de t• classe, a f80$.......................... . . . . . •.............• 
25 cocheiros de 2• class~, a 151$200 ...•. o •• o o. o. o. o. o o o ........... o. o ••••••••• o. 

-i ca~·roeeiros, 14.0$ ........ o ••••••• o ••••• o ••••••••••• o. • • o •• o •••••••••••• 

20 moco" de cavallariças, a 140$ .......•.•.••...••••••••••......•.•.••........• 
:1 tozador de anin1nes, a 180$ ... o. o •••••••••••••• o •••• o •••• o o ••• o •• o ••• o o ••••• 

3 'rigias, a 180$ ........ o •••••••••• o •• o .... o •• o ••• o o o ••••• o o •••••••• o o ••••••• o 

5 gtiardas-porfão, a t 14$ ...... o o. o •••• o •••••••••• • •• o •••••• o •• o ••••• o •••••• o. 

t 

Diarista 

i mecanico, a 16$ .• o ••• o •• o •••••• o •••••••• o ••• o ••••••••••••••••••• o ••••• - ••• 

i ajudante de n1ccanico, a 10$ •.•....... o •••••••• o •••• o. o •••• o ••••••••. • ••••••• 

2 ajusladores de n1ccanica, a 9$ ... o ••• o o •••• o ••• o o. o o •• · •••••• o •••• o. o o •••••••• 

2 Iin1adores, a 8$ ..... o •••••• o. o o ••• o o •••••••••••••••••• o ••••• o •• o ••••••••••• 

i torneiro, a 9$ .........•... o • o o •• o o .......... o .......... -._ •••••••• o •••••••••• 

i ajudante de torneiro, a 5$. o ••••••• ; •••••• o •••••• o .. o •• o •••••• ~ ••••••••••••• 

i ferreiro de mecanica. a 7$ ... ; .............................•............... 
i ferreiro de obt·a commum, a 7$ .......................................... . 
i carpinlch·o encarregado, a 8!$ ....• o ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

7 C3l'IlÍn(eiL'OS a 7$ .............. o •• o o ••• _. •• • • • • • • o • • • "t• • • • •· • •••••••••••••• •• 
i ajudante de cat•pinleiro, a 180$ mensael' .................................... . 
1 m"""'" de JlC!h·eiro. a tO$ ••..•..•...••.•••...•.••••..••...••..•••..••.•••.. 
3 Iledreit·o~. f! 7~ ...................• -••..•........ · .• o ·o • • • • • • • • • • • •• o •• _ •••••• 

5 aprendizes en1 ufficinns de nlecnnica, car11inleiro c botn beiro. a 1~875 ...... o • 

4:200$000 
3:600$000 

10:800$000 
H5:200$000 

4:200$000 
9:000$000 

32:400$000 
45:360$000 
6:720$000 

33:600$000 
2:160$000 
6:480$000 
8:640$000 

2.501 :480~000 

5:N5H:':OOO 
3:66ü~ll00 
ü:58S!<OOO 
5:85ü><ooo 
3:2!1\"<000 
I :830~000 
2:562~000 
2 :502.";0(10 
2:!12S,O:OOO 

17 :93.\~000 
2: 160~000 
3: tiliOBOOO 
7:680~000 
3:1t31.!«250 
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Numero da sub-eonslgnaclo - Natureza da despesa 

f electricisf.a, a 8$ ................................ ............................. . 
i latoeiro, a 8$---- -- - -- - -- - --- - --- - -·- - --- - - -- • - --- - - -- - - •••••••••••••••••••• 
2 bombeiros, a 7$ . .....•. • •....••..•••••.•••.•••.••........................ 

!2 foguistas, a 71 .................... . _._ ..............••....................... 
- i correeiro cortador de obra, .a 91 ........••...•.......•. • ................... .. 

i correeiro-forrador, a 7$ ••••••••••••••••.•••••.•••••.••.•••••••••••••.••.•• 
3 correeiros-pospontadores, a 6$ .•••••• · ••••••••••••••••••••.••••••••••••.••••• 
2 pintores, a 7• ... ...................•.••• _._ ............................. _ ... . 

XIII - Inspectoria $ Proph11lazia da Tuberculo•e 

f Inspector ........•.....••••••••••••••••••••••• · •••••••• Orct . ... 
Grat ..• 

i assistente (inspector ou sub-inspector sanitarlo) ••••••••• Ord ..•• 
:1_ ao official· ............................. _ •...•...•.•••.•• Grat .. . 

Grat .. . 

i archi,risla .............................................. Ord . .. . 
Grat ... 

:1 escripturario ........ • ................. ; ••••••• · • ••••••• Ord . .. . 
Grat .. . 

10:800$000 
5:400$000 

2:400$000 
3:600$000 
!:800$000 

2:800$000 
!:400$000 

2:400$000 
!:200$000 

2 dactylographos .... - ....••..•..•. .-: .-::. :; •••••••••••••............... - . - - - . 
2 contínuos ....... ~ ............... ~ ; ; . ; ; ; ; ; ; ~ ~ ; ; ; ; ; ; ; ; .-: .-. · ....... · ............. . 

Papel 

Fixa .Y_w_llifti 
2:928$000 
2:928$000 
5 :!24$000 

30:744$000 
3:294$000 
2:562$000 
6:588$000 
5:124$000 

129:299;<250 

16:200$000 

5:400$000 

4:200*000 

3:600$000 

6:7208000 
4:800WOO 
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8 guardas sani!arios ..............•••••••••••• _._ ••..•.•••• Ord .... 
Grat ••. 

Mensallstu 

1 encarregado geral de dispensarJos ..•••••••••••••••••••• ~ •.••.•• 
6 auxiliares technicos, a ................................... · .... . 
5 encarregados de dispensarias .....•.•••••••••••••.. ... , ....... . 

.22 auxiliares de dispensar i os . ..................... , ••••........... 
f encarregada de deposito .......•.•••••••••••••••••••••• ....... 
i microscopista de 1' classe .......•••...•.•..•..•.••....•..•..• 
4 microscopistas de 2' classe .................................... . 
f pharmaceulico de i • classe. .. . .. ............................ .. 
I pharmaceulicos de 2• classe ................................... . 
5 auxiliares de pharmaci~-...........•••.•••..••.....•••... ...... 
7 auxiliares de escripfa .............•••••••.•.•••••••••.•....... 
i operador pbotographo ........................................ . 
i porteiro ...................................................... . 
f te1ephonisfa .. ,. ...... ,. ,. .. ,. ......................................... . 
4 guardas ..............................•••••.•••••••••.•.. · · · · · 
2 mecanicos .............................................. · . · • · · · 

22 ser\' entes .............................................. • .... · . 

XIV- Inspectoria de Fiscalisaçilo de Oenero• Allmenticios 

i inspector ...................................•.....••.• Grat .. . 
· Ord .. .. 

...... .,IJ!IIJ'. ' . 

1:760$000 
880$000 

500$000 
500$000 
300$000 
300$000 
300~000 
300$000 
230$000 
3001$000 
230$000 
2008000 
200$000 
300$000 
2505000 
200$000 
220$000 
300$000 
180$000 

5:400$000 
10:000$000 

2i :120$000 

6:000$000 "' .. 
36:000$000 "' "' 21:000$000 >• 
79:0005000 o 

3:600$000 R 3:600$000 
H:040SOOO t-o 
3:600$000 O> 

11:040$000 "' 12:0005000 .. 
23:520$000 ., 

3:6008000 I 3:000$000 
2:400$000 

10:560$000 fl 
7:200$000 ., 

47:500$000 .. ... 
278:880$000 "' ~ 

Hl :200$000 

~ 

I· 



Numero da su!J-consignação - Nalurer.a da despesa 

·f chefe de serviço ......................................... Ord .... .. 
Gral. .. 

f assistente · · · · · • · · · · · · · · • • • • • • • • • ............................. Ord . .. . 
Grat .. . 

7 medicos inspectores .•.••..•••••••••••••••••••..••••••• Ord ..•. 
Oral. .. 

f 2" official •...........••••••••••.••••••••••••••••••••• Ord ... . 
Graf .. . 

t a• official Ord ... . 
.- ......•••••• · • • • • • • • · • • · • • · • • • • • (;l·al- .. . . . . . .. •.• _ .. ·- . .. 

f ajudante de almoxarife .. : • .••••••••.••.•••••••••••.••• Ord .... 
· · · Grat. .. ;-,, 

· 2 escriplurarios ......•..•.••••••••••••••••••.•••.•••.••• Ord ... . 
Grat. .. . 

2 auxiliares de escripta a Ord ... . 
·······!····~·················orat .. . 

2 continuos a · • · · · · · • • · · • • • • • • • • • • • .• • · • • • • · · · • • • · ••.•• Ord .. ... 
· Gral. •. 

f0:800SOOO 
5:400$000 

8:000$000 
4:000$000 

--
6:666$666 
3:333$334 

4:800$000 
2:-100$000 

3:6008000 
1:800$000 

3:6008000 
1:800$000 

2:400~000 
1:200$000 

1:600$000 
800$000 

1:600~000 
800$000 

Papel 

Fixa 

16:200~000 

12:000$000 

70:000~000 

7:200~000 

5:400$000 

5:-i00$000 

7:200~000 

70:440$000 

4:800$000 

4:800~000 

Variavel 

~ 

~ z ... ... 
"' 
8 
r:n. 

"' z ,.. 
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!" 

·1 porleiro ...•...........•••..•••••....•.......•.•.••.•• Ord ... . 
Grat .. . 

2:000$000 
1:000~000 

~ 20 guardas de t• ..............••.•...••................ Ord ..... 
OraL .. 

2 :-i00$000 
1:200~000 

• 
<S 
< 

f guarda ............................................... . Ord ... . 
G1·al. .. 

10 guardas de 2" (salario annual) ............................... . 
2H ~crvenlcs (salario annual) ........................•...•....... 

X\' - Serviço de Fiscalização <lo Leitt: 

1 cheff' rio servico rio lei! e e lacl.icinios ...•......•••...••• Ord ... . 
(h·al .. . 

i chimiro r•specialisla .......•................•..••..•.. Orrl. .. . 
Grnl .. . 

8 auxiliares de laiJoralorio ............................. Ord .. .. 
Graf. .. 

:1 esc•·iplui~ario ......................................... orei ... . 
G••af ••• 

1:200~000 
600$000 

2 :-100~000 
1:800!!000 

8:800~000 
I :-100$000 

5:600$000 
2:800$000 

3:2008000 
1:600$000 

2:-100$000 
1:200$000 

2 smTcntes (salario annual) • • • • • • . . . • • . . • . • • • • • • • • • . . • • . . . . . . . . . 1 :800$000 
::1 chin1ico especialista . ....... • .............................................. . 

~ 1 microbiologista ........................................................... . 
~ 2 \·elerinarios a 7:200$000 ........................•...•....................... 

2 ensaiadores a 7 :200f000 ........ , ..•.....•.•........... • .••.•• _._._ •....•..•.... 

' .. -. .. . 
, • - 1';1!11 r 

3:000$000 

72:000$000 

1:800$000 
24 :000~000 
36:000$000 

383:000$000 

13:200$000 

8 :-\OO!i'OOO 

38 :~00~000 

3:600~000 

3:600,000 
8:400$000 
8:400$000 

f4:400,000 
H:400f000 

"' "' "' "' >• o 

"' l!: ' 
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...... ' ........ " ' . . . . . . . . ....... ' 

Numero dá- -sub..oonsignação-- ·Natureza da despesa . . . . . . . . ' 
i auxiliar microbiologista .. -............. _._._ ....••.•••.......................... 
·4 serventes de laboratorios a i :800$0000 o o o o o o o •••• ·~- ••••• o o o •• o •••••• o •••••••• 

XVI- Serviço de Fiscalização de Carnes Verae..-

i veterinario-chefe, encarregado da direcção do Serviço Sani-
tario no Matadouro de Santa ••• o •••••••••••••••••••• Ord. o o o 

· Grat .. o 

4. ''elerinarios diplomados ..............••................ Ord .... 
Grat ••• 

2 auxiliares de laboratorio o o •• o • o ........... 'V .. o o ••••• Ord ... . 
Grat. o. 

. . . .-•.......... Ord .... .f. 3' offmtal. • o ... • .. o ... • .. • o .. • • .. • o • • .. • " • • Grat. o • 

3 ''elerinarios ................................••......... Ord ... . 
. · .. · Grat .. . 

8:000$000 
4:000$000 

4:800$000 
2:400$000 

2:400$000 
f:200$000 

3:600$000 
i:800$000 

4:800$000 
2:400$000 

4 ajudantes de veterinarios. . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 :880$000 
4 limpadores de carnes a . .............•................... _. . . . . . 2: 520SOOO 
5 carimbadores a o •• o •• o ••• o o ..... o • .. .. • .. • .. • • .. .. • • .. • • • • • • • • 2:520$000 
6 serventes (salario annual) •• o • o o. o... • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • f :800$000 

.,:6. '\'Qlerinarios a 600$ mensaes . ... -.. ., .......................................... . 

· . Papel 

Fixa Y.-rlave.l 
4:800$000 -
7:200$000 

f2:800$000 

f2:000$000 

28:800$000 

7:200$000 

5:400$000 

2f:G00$000 

H :520!3000 
i0:080$000 
f2 :600$000 . 
f0:800SOOO 
28:800$000 

8l 

fi 
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"' o 
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'Jiõ!f' I 

6 mercadores de carne a 51 diarios . ..........•.•...•........................... 
Diarias, na razão de 15$, ao encarregado do Serviço nQ lllata douro, de accordo 

com o art. L i89; do § a• ·do regulamento;.-:.·.·.·.: : ; •.........•........... 

·-···· ~····-~···-······ ······-
XVII - Laboratorio Bromotologico 

' ' . . . . ........................... -.. 
i director ......... --...................................... . Ord .... 

Grat ••. 
. . . . . . . .......... ' ...... -

4 chimicos chefes ............ ~ ..............••.•..••...•. Ord . .. . 
Grat. .. 

4 ehimicns auxiliares a .................................. Ord . .. . 
• Grat.. .. 

1 microscopista chefe • · · · · · • ~ ~ ~ '.. :. ~ : ~ · ~ ~ : ~ : : ~ : ~ ~ : ~ • ~ ~: : ••. Ord . ... 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · Grat. .. 

i microscopista auxiliar ................................ Ord . .. . 
··········· ···· , .. Grat .. . 

1 microscopista da secção de microscopia •..••••••.•••••... Ord ... . 
························-··········orat .. . 

i 3° official ·············.·::.·::·:.·.:.~::::::::::·~::.::~~-g~~i:-:: 

i escripturario .......................................... Ord ... . 
;Grat .. . 

.. 

8:800$000 
4:400$000 

7:2008000 
B:G00$000 

6:0001;5000 
3:000$000 

--
7:200$000 
3:600$000 

4:000$000 
2:000$000 

-
2:400$000 
1:200$000 

3:600$000 
1:800$000 

2:400$000 
1 :200!<000 

10:980~000 

5:490~000 

165:270~000 

13:200>;;000 

43:200$000 

36:000$000 

10:800~000 

6:000~000 

3:600$000 

2 :-íOO~OOO 

3:600~000 
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Numero da sub-consignação - Natureza da despesa 

2 auxiliares de cscripta, a . ...................•...... , • , , . Or(l. ... 
Grat. .. 

1 IJQrleiro ...•.........•••••••••••••••••••••• •-•-••••••••• ()rd .... 
Oral.. .. 

1 conlintto ..........................•••..............•.. Ord .... 
Grnf.. .. 

1:600$000 
8001;\000 

2:000fi\OOO 
1:000$000 

J:tiOOSOOO 
800$000 

4 serventes (salario annual).............................. . . . . . . . 1 :800$000 
20 ensa ia<lor·es a 600$ mensaes .•.......•.........•...•......................... 

Laboratorio Bacterioloqico 

1 director ................... , •.•. , ..•.. , , , , , , , , , , , • , • , • , (Jrd . .. . 
Hral .. . 

1 ·chefe de scr\7 ÍÇO • ................... , ••• , , ••• , , • , , •• , ••• Ord . ... 
Grat.. .. 

5 assíslenfes ................ ; .••••.••••••..•..•. • _ .•.• _._ •• Orei ... . 
Grat .•• 

2 internos ..................................................... ~Orei.-.. . 
• OraL .. 

8:800$000 
4 :-1001:'000 

8:000$000 
-1:000$000 

{j :-100$000 
3:200~000 

1 :H0$000 
720$000 

Pa-pel 

Fixa Yaria,·cl 

4:800BOOO 

3:000$000 

2:400-1'000 

7:200$000 
tH:000$000 

283:500~000 

13:200$000 

12:000$000 

-18 :000~000 

4:320$000 

---- . • "1----:----"'~-•-'c ~ ..;. ·-- ~ .~ --· , ___ • --.---
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.t 3o official o .. o o o o o o o o o ............... •:•-• ••• •:•:•:• •••••••.••• Ordo o •• 
Gral. .• 

3 escriplurarios .........•.....•...•.••••• , •• , • , • , •••• , •• , Ordo o ... 
Grato .• 

i bihliothecario archivista .........•........•...••• .- ••• , Ordo o o. 
Grat. .. 

1 zelador o o o o o. o. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ord. o •• 

Gral. .• 

Ord .... • • o •••••••• -· •••••• '! • 1 conhnuo .. · · · · · · · o·· • • • o o· • • • • • • • • • Grnt. .... 

..t serventes do 1• classe (:miaria annual} .............••..• ....... 
5 serventes do 2• classo (salario annual) o • ••••••••••••• ~ ••• o ... .... 

X\'III - Directoria de Defesa Sanitaria Mm·itima e Fluvial 

Ord .... • ( o • o ••••• o • • • • • • • • t f dtrec or ... o • • o • • • o • • • • o • • • • • • • • o • • • • Gra ... 

i secretario ............... o •••• o •• o ..... o ............ o ••••• Ord. o •• 

Gral ... 

. . ••••••••••••••. • ...... Ord o • o • 1 1° offtctal o .... o· o····· o·· o········ Grnt. o o 

""!' ....... . ~ 

3:600!<000 
1:800$000 

--
2:400$000 
1::?00$000 

2:800$000 
1:400~000 

2:0008000 
1:000$000 

1:600$000 
800$000 

2:400,000 
1:800$000 

13:600$000 
6:600$000 

6:400$000 
3:200~000 

6 :-100$000 
3:200$000 

5:400$000 

10:800$000 

-i :200$000 

3:000$000 

2: i00$000 

9:600$000 
9:000$000 

121:920$0000 

!9:800~000 

9:600$000 

9:600$000 
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Numero da suh-consignação - Natureza da despesa 

f 2° official ...............................•...•.•••.••. Ord . ... 
. Grat. .• 

t ajudante de almoxarife .•••...••••••••••••••••••••••••• Ord ... , 
Grat •.. · 

2 escripl.urarios .................•..•.•...••••.•...•••.•.• Ord .... 
Grat. .. 

:1 auxiliar de escripta ...•.•.•••••••••••••.••••••••.•••• Ord .••. 
Grat ..• 

2 dact.ylographos ................... -................... · •• ·.·.:;. ·.:: brd ... . 
· · · · · Grat .. . 

:1 porteiro ............................•••...•••••••.••.. Ord .... 
· · · · · · · · · Grat. .. 

:1 continuo .........•..•....•••••.•.•••••••••••••••••• ; • Ord ... . 
· · · · Grat .. . 

2 serventes (salario annual); a ..•••••••••••••••••• ~ : : : : : ~ : .....• 

XIX - Inspectoria de Prophyla:eia Marítima ...... - ........ ········-··············· 
i 'inspcclor ......................................... , •••• Ord ... . 

-- .... ~--.. , _._. _ _Grat . . . 
. ,., ............ ::..-..::.;.~); ... • 

4 :800~000. 
2:4005000 

"3 :G005000 
:1:800$000 

2:400$000 
:1:200$000 

1:G00$000 
800$000 

2:2~0$000 
1::120$000 

2:000$000 
1:000$000 

:1:600$000 
800$000 

:1:800$000 

f0:800$000 
5:400~000 

l'apel 

.Fixa Variavcl 

7:200$000 

5:400$000 

7:200$000 

2:400$000 

7:720$000 

3:000$000 

2:400$000 

3:600$000 

76:920$000 

16:200W06 

:~ 

1 
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5 ajudantes medicos, à ...............•••..••...•..•..... Ord .... 
GraL .. 

6 :-i00$000 
3:200$000 48:000$000 

--
f administrador ............................................. Ord ... . 4:800$000 

Grâl. .. 2:400$000 7:200$000 
------ m· 

1 ajudante do administrador ........ ~ .. ~ .... ~.~.~~ .. ::~-~~ Ord ... . 
· Grat .. . 

3:200$000 "' "' 1:600$000 6.:800$000 Ul 
>• o 

2 cscripturariOs, a · · · · · · · · · · · • · • • · · • • • · · • · · • .............. ·ord . .. . Grat. .. 
2:400$000 "' 1:2006000 7:200$000 ;;:: 

2 guardas sanitarios n1aritimos . ................. ~ ....... ~ .. Ord . .. . "" 2:000$000 00 

Grat. .. 1:000$000 6:000$000 "' ~ --
1 continuo ............................................... Ord ... . 

Gral. .. 
1:000$000 o 

"' 800~000 2:400$000 "' .. 
;;:: 

1 servente (salario annual) ..................................... . 
8 mestres .................................................... Ord .. . _. 

· Grat .. . 

1:8008000 1:800$000 "' 
2:860$000 5 
1 :410$000 38:800$000 o 

"' -
2 contra mestres ......................................... Ord .... . 

. Gral. .. 
T macl1inislas ........................................... Ord . .. . 

2:000$000 .... 
"' 1:000$000 6:000$000 '" 

2:880$000 
c.> 

Grat .. . 1:440$000 30:2<1.0$000 
--· 

2 segundos machinistas .......................••........ Ord ... . 2:400$000 
Grat .. . 1:200$000 7:200$000 ... -

- ... ·~·-.• - ··~ ·- ... r ··r· 



.Xum~ro da suh-cousiguacão -. - Nalm;eza da despesa 

. • • . , • Ord . ... 19 foguislas . · · · · · · · · · · • · · • • • • · · · • • • • • • • • • • • • • · • • • · · Grat. .. 

Ord .... 3 molot·islas .. :. · • • · · · · • · · · · • · · • · · • · · • • · • • ·' · · · • • · · · • · • • · Gral. .. 

I ciJ,.fe de turtna de desinfecção .............. , .. , ....... Ord ... . 
• ~rat ••.•. 

4 •lesinfecladores de primeira classe ...........••..•.•.... Ot·d .... 
Grnl. .. 

4 desinfectadores de segunda classe .....••....•.....••...• Oi·d ... . 
Gral .. . 

1 machinisla saui!ario ...........•.•.••••••••••....••..•. Ord .... 
GraL .. 

2:020tOOO 
960~000 

2:400$000 
1:600$000 

2:800~000 
1:400$000 

2:000$000 
1:000tOOO 

l:G00$000 
800$000 

2:800$000 
1 :HOfOOO 

4 serventes (salario annual) . . . . . . . . . . . • . . • . . • • . . • • . . . • • . • . . . . . . . 1 :800$000 
1 mecanico a 12$ diarios ....................... : .••.••••...................... 

40 marinheiros a 2:-1.00$ annuaes ...•.....•••.•.•.•.•.•.••..................... 
8 n1o~os a f : 500.fi annuaes . .... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

X..\': - Inspectoria de Saude do Porto do Rio de Janeiro 

f inspector geral .............•...•••.....•...•••..•••.•• c~':d 1 .. .. :da ... . 
10:800$000 
5:400$000 

~111!!!11111 ~. -· 

Papel 

Fixa VariavcJ 

54:720$000 

10:800$000 

4:200$000 

13:000$000 

9:600$000 

4:320$000 

7:200$000 
.\:392$000 

96:000$000 
12:000$000 

400:752$000 

16:200$000 
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... -;I' TI" 

8 inspectores de saude do porto ........................... Ord .. .. 
üra l. .. 

2 escriplttrarios ...................................•.•.. Ord .. .. 
Gntl. .. 

6 auxiliares academicos .......•...•.......•.•.•..••• , ..•. Ord .... 
Gral. .. 

2 inlerprctes_ ............................................. Ord ... . 
Gral . . . 

6 guardas sanil a rios mar i limos .........••..•••..••.•..•.. Ord .... 
Grat. .. 

Ord .... I . . .. o •• o ••• o • o • • • • • t 1 con 1nuo ..... : .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Gra .... 

2 serventes (sala rio aunual) .........•..••..• · · · · · •• • • · • • · · · · · · · · 

fll.<JJcctm·ia Sanital"ia da Mm·inl"' Jlercante 

1 inspector ............................................... Or(l . .. . 
GraL .. 

.. Ord .... . d t •••• o •••••••••• o o faJuane........................... Grat ... 

'""' ... 

9:600$000 
-i :800$000 
---

2:400$000 
1:200$000 

1:600~000 
1100$000 

~ :-i00$000 
2:200$000 

2:000$000 
1:000$000 

1:600$000 
800$000 

1:800$000 

10:800$000 
5:-100$000 

6:400$000 
3:200,000 

115:200,000 

7:200~000 

H :-100$000 

13:200$000 

18:000$000 

2:~00$000 

3:600$000 

190:200$000 

16:200~000 

!l:GOOtOOO 

25:8005000 
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Numero da sub-con,ignação - Natureza da despesa 

XXI- Inspectorias e sub-inspectorias do• porto• dor Eltadoa 

Primeira classe 

Manáos, Belém, Fortaleza, Recife, São Salvador, Santos e Rio Grande do Sul : 

7 inspectores de saude ...................... • •.• • .. • •. •.•. • Ord ... . 
Grat. .. 

6:400$000 
3:200$000 

i5 sub-inspectores ................................. -•• -•. · .• . Ord ... .. 
Grat .. . 

5:200$000 
2:60!l$000 

7 secretarias ......... ·-· ...•...........••.•• •:•-•-•. ···:• •••. Ord .. ~. 
Grat ... 

2:8005000 
1:400$000 

--
7- eserjpturarios-arcltivistas ..... _ ........... .- .. .- .. • .· • •. • •.• Ord .. .. . 

· · · Grat .. . 
2:000$000 
1:000$000 

-
2:1. gu.ardas sanitarios ·-· ........ -.....•...... ·• -••.••... · ... -· ..• Ord .... . 

Grat. .. 
1:200$000. 

600$000 

14 mestres de lancha a 9S diarios .••.....••.........•...........•.••.......... 
H machinistas ou motoristas a 9$ diarios ••••••••••••.••••••..••..•.............. 
9 .foguistas a 6$ diarios ...................... .-.·.~.-.~~;~•~•_. •......... · ............ .. 

~ - -· -

Papel 

Fixa 

67:200$000 

117:000$000 

29:4005000 

21:000$000 

37:800$000 

46:116$000 
46:116$000 
19:764$000 
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H dcsinfccladorcs a 6$ diarios .•..........••......•••••........................ 
f 6 n1arinheiroo a 6$' -diarios . .. ~ : ~ : : : : ~ : : : :: : : ~ ; : : ~ : . ~ ~ . -. : ~ ....... : ............ . 

·-····-~··················· . -

Sub-inspec!orias de Sande dos· Portos "dê s: "LuiZ; í\iDàtráo1íti. · 
Natal, Cabedello, Maceió, Ara'cajúlo' · Victõriá; · Pilrànàgüa,· 
São Francisoo, Florianopolis e· Por ·m:iirUiibo: · · · · · · · · · · 

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

i i sub-inspeclures ... ~ ..... : ·;; .-. ~ •... : • : : : : : : ~ ~ : •• : : : : : : ~ brd . .. . 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Grat .. . 

. . . . . . . . . . . . ' . 
H escripturarios-archivislas ...............•.•.•....••.••• Ord . ... 

. . . . . . . . . . . 9rat. .. 

22 guardas sanitarios ............. -, ___ "'r- ••••••••••••••••••• Ord ... . 
Grat ••• 

5:200$000 
2:600$000 

2:000$000 
1:000$000 

1:200$000 
600$000. 

H mestres de lanchas a 9$ diarios. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . • • . . . • . . . . . . . 
H machinis!as ou motoristas a 9$ dia rios. • . • • • • • • • • • • • • .. • • . . . . • . . . . . . . . . . . . 
4 foguistas a 6$ diarios . ................... ~ ~ : ·. ·. ·.· ••• ·• ·; ... · : ................... . 

2-l marinheiros a 4$800 ............ , . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . .. .. . . . . . .. 
20 marinheiros a 3$700 diarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .... 

XXJI-IlosJJital Paula Candido 
. . ................. . 

i director .................................... ··~· ••••.••• 11 Ord ... . 8:800$000 
. . . . . . . . · · - · · -Grat .. . 4:400$000 

i pharmaoeutioo ........................................... I. 1 -0rd . ... · · Grat. .. 
4:000$000 
2:000$000 

·--=-""'=i""'=T • r 'III"'! !I! .. 

~ .. 

30:7-1.4.$000 1 c' ' 

i22:976tOOO 
-

538:H6tllOO 

"' "' "' r "' 85:800$000 >• o 

R 
33:000$000 

.. 
"" t;- ' a; 

" 39:600$000 "' 
"' 36:234$000 fl 

36:234$000 "' 8:784$000 a: 
"' 42:!63$200 ' 6 27:450$000 

"' 309:265$000 
.. -CC> 

~ 

13:200$000 
i 

6:000$000 
~ 

' ..,. 
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Xumero da sub-consignação - Natureza da despesa 

i ajudante de aln1oxarife ...............•.•..•........•.• Ord . .. . 3:600$000 
Gral .. . 1:800$000 

f terceiro offioial .................•...• ~ •••• •:•~•.• •• ••:•:•,, Ortl .... 
· · Gral. .. 

3:600$000 
1:800$000 

2 escriplurarios .......................... , .•• , •.... , •• , , Ord ... . 2:400$000 
Gral .. . 1:800$000 

, . . . , , • , , • , • Ord . ... 1 interprete ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·" "" • Gral. •• 3:200$000 
1:600$000 

f 111achinisfa .........................•..........•...... Ord .... 2:1180$000 
Grat. .. 1 :H0$000 

1 porteiro ••• o o ••• o • o ••• o ••••••••••• o • • • • • • • • • o · • • . . • . . . . rd . .. . 
Gral .. . 

2:000$000 
1:000$000 

~l_ . ., •-:' . '- • :I •. -• --
1 auxiliar de pharn1acia a .. .....................•. , . , , .. · · · ... . 
1 praticante de pharmacia a . .........••.•.•.. , ••.•.. , ......... . 

150$000 
120$000 

2 internos a .......................•••••.•••.•..••••••••....... 120$000 
i enfermeiro-mór a .................................... •::.::-:: ...... . 
1 etúermeiro de 1* classe a ...................•..••.. , •......... 

200$000 
180$000 

4 enfermeiro de 2• classe a ..........•• , ...•.••••.••..• : . ...... . 150$000 
3 cnfernteiros a .......••..•..•••••••••• -.-••••• ; • • -,_.-• •.•••....... 
i pedreiro a .................... _ •• ,_ .• , •••.••••.•••...••. · · · · · · • 
f cozinheiro a ................••.•.•• _ ••• ···:• •..•.•••• • .• • · · · · · · · 
i ajudante de cozinheiro a ... ~ ..• ~ .•.• ~ •......•. ... ~ ...••....... 

150$000 
150$000 

-168:000 
1H~OQO 

',. 

l'npel 

1-'ixa 

5:-100$000 

5:400,000 

7:200$000 

I :800$000 

-1 :320~000 

3:000$000 

1:800$000 
1 :H0$000 
2:280$000 
2:400$000 
2:160$000 
7:200$000 
5:400$000 
1:800$000 
2:016$000 
1:728$000 

Variavel 
~ 

> z 
z 
> 
~ 

_g 

"' "' z 
> 

"' o 



---~--:-•- "'---- - ----,-

:1 auxiliar de cozinha ... •:• .••••••••.••••.•.• -. ·-·-·~·-• ·--~--·~·~:t-:•~-=·-· .. • -.: 
i. guarda a .............••.•.• ···~.:· .•••••• -••••.•.••••••• -•.....••. 
i carpinteiro a •..••••••••••••••• ,.; ••••• • • •,; .- ••••• •:•-.:• ••• .- ••••••• 
3 lavadeiras a ...........••.........•..•.•.•..........•........ 
1 íoguista a .. o •• o •• o ••••••••••••••••• ~-••••••••••••••••• •••• o o. 

1 dispenseiro a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . • • . . . . . . 
1 jardineiro a ... o • •••••••••••• I ••• I •••••••••••••• I • • • • • ••• o 

1 roupeiro a .. o. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o •• 

3 ren1adores a ..... o o o ••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • 

i2 serventes de t· classe a ....................•••...... ~ ... o o o. 

::12 serventes de 2• claSse a ....................• · ••......... .. o •••• 

XXII - l..<izm·eto · ela II fia· Gl'lllllle 

i director (em con1missão) ..•••••.•..... o •••••••••••••• (~rat.. o o 

1 pltarn1aCcutico o. o •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• Orll ... o· 

GraL .. 

1 ajudante de almoxarirc- .. · .....•..• , ••.••...•••..•...•.. Ord .. ~. 
Gral ... 

1 a· official • o o ••••••• o •• o o • o ••••••• o •••••••••••• o ••••• o Ord ... . 
Oral .. . 

f macliinista ...... o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ord ... . 
- Grat .. . 

i Ilorteiro ......... o •••••••••••••• •:•-•-• •••••• •••-•••••-••· Ord. o •• 

Gral ... 

. , 

126$000 
200$000 
160$000 
100$250 
150$000 
150$000 
150$000 
180$000 
120$000 
112'l\500 

87$500 

~:800$000 

4:000$000 
2:000$000 

3:600~000 
1:800~000 

3:600$000 
1:800~000 

2:880$000 
:1 :H0$000 

--
2:400$000 
1:200$000 

• 

1:512$000 
2:400$000 
1:800$000 
3:850$000 .•• 
1:800$000 
1:800$000 
1:800$000 m 
2:160$000 "' CD 

4:320$000 "' >• 16:200$000 o 
12:600>:;000 

~ 
128:361$000 

·~ 00 

" .\ :800~000 "' 
t:l 

"' N 

6:000$000 "' "' ~ "' a 
5:400*000 t:l 

"' -5 ;.\00$000 CC 

·~ c.> 

4:320$000 

3:600~000 

:::! 
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Numero da sub-consignação - Natureza da despesa 
·'•••••~••ooooooo•••••o•r•••••••• 

1 motorista a o ........... o o o ••• o o. o •••• o ••••••••• o._._ ••••••••••••• 

i auxiliar de ·pharmaeia· a·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.. ·.~···.·.-.·.·.·.·.·.·.·;; .• -~~ ......... . 
i chefe de turma o •••• o •••• o •••••• o ••••••••• _._ ••••••••••• ••••••• 

2 desinfectadores ..... o • ••• o •• ••• _ •••••••••••••••••••••••••••••• 

i enfermeiro a ...... · . .. -. . :. . :. ~-.::~~-.-.· .. e:._. e •••• ·•· •••• • ~ ••••...•.. 
i guarda do almoxarifado a ....... •:•.• .......................... . 
i cozinheiro a ........... : . ... _._ ................................... . 
1 padeiro a ........••.. -.... ;~_.;·.·.·.·0·.-.-.·.-.·.·.·.·.·.-.-.-.-.-.:;._ .. ...... . 
i foguista a .•••• o o o • o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . o •• o o o 

20 serventes -a ....... o •••••••••••••• o ••••••••••••••••• o •••••••• ... ' ........................... . 

XXIV - Directoria· de Saneamento ·Rural 

Ord .• •o i direc .or ... o • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • Gra ... t .................. o t 

300$000 
250$000 
250$000 
225$000 
225$000 
225$000 
225$000 
225$000 
:180$000 
120$000 

:13:200~000 
6:600$000 

f chefe de serviQOo o o o. o o o; o o o; o .·o· •• · •• · •• · ••••• o ........... Grat.mensal 1 :500$000 

Ord ..... 
Grat .•• 

! 2• officia1 .... · .. · .· .- • · · •:·~ ·: ·~ ·~·: ·: ·~ ·~ ·: ·: ·~ ·~ .::: ·: ·~ ~ ~ .- ·· .- · ··~: -~.-:·~ ~- ~ ~ · · 8~~i." ." ." 

2 a•• ofíicines ·······o···~~~~~~-.-;. .. -:.--..~~o:.·.-;.~~••·•-.::.;::::::.·Ord:::. .. , -~-·· ...... o.·····~······ o·- ·Grat.-.·. 
•••••••••••""'•••••<>,.c•~••••••••• :;..~•· 

6:400$000 
3:2005000 

4:800$000 
2:.\00$000 

3:600$0(10 
1:800$000 

-~::'='" 

;-=:;,~--"'"'<-'--'"--" .. --=._, 

Papel 

Fixa Vãrlãftl 

3:600$000 
3:000$000 
3:000$000 
2:400$000 
2:700$000 
2:700$000 
2:700$000 
2:700$000 
2:1608000 

28:800$000 

86:280$000 

:t9:800$000 

18:000$000 

9:600$000 

7:200$000 

10:800-f;OOO 

~~-·--

õil 

fi s: 
"' "' 
8 
CD 

~ 
> g 



3 escripturarios e e e .......... e ••••••••••• -••••••••••••••••• Ord ... . 
, , . _ .. _ _ . . _ . . Gra f .• •• 

i ajudante de almoxarife . . _ .... .._ ._ " ... _ •. ._ "~ •.•.. _ •.•....•..... Ord . ... 
- · Grat. •• 

. . ' . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 dactylographos . · . · .....................•.••.•..•..... Ord o ••• 

' Grat ... 

i porleiro 

i continuo 

• o ••••••• - ••••••••• 

·········· ....................................... Ord ... . 
· Grat. .. 

. ' - ................... . 
• • • • • o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ord . ... 

· Grat. .. • • • • • •••••••••••••••••••• o •• 

... ') . . . . .. . . . . . . . . ........... . 
xxv - Serviço nó .Di8trici~ F_ederai 

Salario 
annual.-

i chefe do laboralorio ....... o·.·.·.·.·. c.·.·.·.:· .... ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. '· ·. ·. ·. · .. • Grat. o. 

!2 inspectores sanitarioS rUr'a"eS"::::::::::: ~:::::.: ~.: ~ ... Grat ... 

. i5 sub-inspectores satÍitariÔs i-úi-àes::::: .. ;:::: ~ · .. : .. : .... Grat. .. 

•. . 1 
. . . . . . . . - . - .. 

secretario .. o • •••• o • •••••••••••••••••••••••••••••••••• Grat .. o 

_il medicas auxiliares .... : . . ::::::: ~ ~ ~::: ~: ·.:::::: ~ ~: ~:. Grat ... 

_10 microscopislas ........................••. , ••.......... Grat ... 

• .. ~•"li'ii ...... "! • r - ·- ,, .. '' 
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";'E"' _ ____:_:;,.._ =:-=-~-~ -~~-=-,.~~ . .--:::.~--- ---= 

Numero da sub-consignação - Natureza da despesa 

i cscripturario-arcbivisfa .............................. GraL .. 450$000 
--

'15 escripturarios ........................................ (..;rat .•. 300$000 
--

:1 deseniiisfa ..................................... -...... Gral-.. . 350$000 
--

::t2 esere\pentes ..............•..• _ ••...•....... ~ ..•.•..... Grat ... 200$000 
--

15 auxiliares rle · escripta ................................• Grat.. .. 150$000 
--

1 ajudante de almoxarife ....•••••.. ~ ••••••••.••.•••••...• Gral. .. 500$000 

:1 auxiliar do aln1oxarifado ..... ..•...................... Grat ... 250$000 

i pltolograpiiO .............•••.••...•.• , •.••••••••.•••.• Grat .... 500,000 
--

2- ajudantes de phofographo. ~ .•...•••...••••••..•• ~ •••.. Graf ...• 300$000 

f p]Iarma~etii-ico ...............•...•.. • ...•.•......•.•.. Grat-... 500$000 
--

4 ajudantes de pharmaoia .•...•..•.•....•..•............ Gral ... 150$000 
--

i porteiro ................•...•••• ~ •••••.••.....•••.•.. (irút-.-.. 250$000 
--

f continuo .....................•.... _. ..........•....... C~rat- ... 200$000 

2 fiscaes de turmas ......•..••• , ••....... , .......•..... (trat .... -Hí0$000 

Papel 

Fixa 

5:400$000 

18:000$000 

4:200$000 

28:800$000 

27:000$000 

6:000$000 

3:000$000 

6:000t;OOO 

7:200$000 

6:000$000 

7:200$000 

3:000$000 

2:-\00$000 

10:800$0('0 

Varia:vel 

0: 
o 

;:; 
'?. 
> 
"' "' g 
ro 

"' "! 
> 
"' o 
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!" Numero da sub-consignação - Natureza da despesa 
Papel 

Fixa Variavel 

~ 20 guardas de 1• classeoooooooooooooooooo•••oo •• ; •• oo•oo.GraLoo 200$000 48:000$000 

~ 80 guardas de 2• classe o. o o o ·o o o. o •••• o. o o o ••• o. o o o o • o o o. Grat. o o 150$000 144:000$000 

fO capatazes o o o o o. o •• o o o • o o ••••••• o • o. o •••• o o o o •• ; o o. o o o GraL o o 150$000 18:000$000 

4 clla\Iffeurs ..........................••............... Gral ... 240$000 11:520$000 

i carpinteiro ....................... • ............ _ ...... Grat. .. . 240$000 2:880$000 

:1 ferreiro o o o o o o o o. o o. o o o o o o o o •• o o o o o ••• o •••• o o o o o o o • o. o Grat.. o o 240$000 2:880$000 

320 trabalhadores, diaria o de 3$500 o o o • o o •• o ••• o • o o o • o o o ••• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 409:920$000 
' 5 serventes o •• o o •• o o •••• o o. o. o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o •• o o. o o o o o !20$000 7:200$000 

XVI - Serviço de en(ermeit•as 

:1 superintendente geral 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 Grat.. o o 

7 enfermeiras cl1efes ..........•..•......•...........•..• Grn1 .... 

:1 secretaria stenograpba ••••• o •••••••• o ••• -••• , •••••••• o •• Gral. o o 

çr) i escripturario .....................••......•.•.......... Ord .... 
· Grnl. o o 

----

t00$000 

800,000 

500$000 

2:400$000 
t:200$000 

1.:184:400$000 

i :200$000 

67:200$000 

6:000$000 

3:600~000 

CL. 
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"' " --
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c 
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o 
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__ ,__,,.-_=--:-::.-.:=-~- ----=:::~ 

Numero da sub-consignaçã<i-Natureza da despesa 
c 

Papel·· 
~ -Faa :V:ariavel 

2 t;Jactylographas ..•.. _ •.•.•.•.••.•.•...••. -._ ..• _ .•.• -•. -•• -.. •••••. Grat ... 250$000 6:000$000 

60 visUadoras de higiene ............. ,. .................... •. Grat .. . 35Q~OOO 252:000$000 
--

336:000$000 

XVII - Bs.cola de mfermfrinu 

1 directora ..... · ... _._._ •.•••• : • .• --~. ~ •• ~-••• ••-•-•••:•:•-•.••••.•··~Grat ... 
> 

800$000 9:600$000 z z 
> 

7 enfermeiras-chefes .....................•..••••••••••. Grat ... 600$000 50:.\00$000 " "' 
i .secretaria stenograpba .....•.. ~ ..... ~. ~ ~ ~;;. ~. ~ ~; •••.. Grat ... 500$000 . 6:000$000 t:l o 

i dactilograpba .. ~ .....................• ~ .....•••••••••• Grat . .. 250$000 3:000$000 "' ., 
z 

~O alumnas internas ............... _. _ _. .·.; _. .· .-;; ; •••••• ·,;; ~; .. Grat .. . !001000 36:000$000 ~ 
o 

_:10 alumnas externas· .......... ~ •.••• ~ ~ ...• ;. ~ ••• · ••.•. • ~ •• ~ ~ Grat .. . 200$000 21:000$000 
--

2 mordomas ................•. ; .•• · •. · .- ..••..••••• -. ~-~. ·~· ••• Grat . .. t00$000 9:600$000 
--

2 cosinheiras ............••....... -.-.•. · ••.• .-•.•• .-••.••.•• Grat . .. :150$000 3:600$000 
--

8 copeiras .: ......•....... ·. ~ ~ ~; .- ~ ~ •. ·,; .• . ·.: .• • ~ •• ; ~ ~:. ~ .:Grat ... :100$000 8:600$000 

_5 serventes ....................•••..• _ ..........•. _ ••..••• Grat ... :100$000 6:0008000 

.. -



2 lavadeiras ••••.•••••• • .-••••• -•••••••••••••••••••••••• ~ ~ ._Grat. ~ ~ · • • ~ · · · '7151000 · . f•~······~·-········· 

Para pagamento aos professores, na razão de t08 a t58 por aula .•••••••.•••• 

MATERIAL 

I -· Secretaria Geral 

Pemanentc: 

Moveis ....................................... , ••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••• 
Utensílios diversos ...................................................................... . 
Livros c revistas scientificas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .••.•••••••.•.••••• 

Material de consumo: 

Objentos de' expediente, inclusive para a Inspestoria de Esta
. tistica ·Demographo-Sanitaria

1 
Engenharia Sanltarla, Fis

calização do Exerci!lio !fe Medtolna e Propbylaxla da Lepra 
e Doenças Venereas •••••.••..• ~ ............. ; • • • • • • • • • • • • • . " 

o o 

:Conservação do material e do predio ............................................. . 
Custeio do automovel do Director Geral ......................•.... , •.. , ••••••••.. 

.......................... 
Despesas diversas: 

:A.ssignatura de apparelhos telephonicos ••••.••••••••••••••••...•.••.•...•••••••• 
JSventuaes e despesas de ·prompto pagamento ..••••••••••••••••..••.••••.••••••••• 

""!!!l''"'"'ii'IIIJII ""'1" 

t:SOOIOOO 

t2:000fOOO 

f65 :0008000 

5:000$000 
6:000,000 
t:200IOOO 

40:000$000 
6:000$000 
8:00f000 

6:!08$000 
7:700$000 

"' 8l 
"' >• o 

~ 
lO 
00 

o .. 
~ 

I 
t<l 
.... 
~ 
w 

00 
c.>· 
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Numero da sub-e.onsignação - Naturezada despeza 

Servicos industriaes do Estado .....•...................•... o. o·······.·· .. ·· .. • • 
Transporte em em prezas particulares •••••••••••••••••••••• · · • · · • · • • • • • • • • • · • · • • 

II :...... Inspectoria de Demographia Sanitaria e Propaganda\"tt 

l'emanenle: 

Conclusão das officinas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ·· - - ·· 
Acquisi~ão de machinas de calcular e de escrever ............ • · · • · • • • · • · • • • · · • • • • • 
Utensilios ri i versos .. o ••• o o o ••• o o ••••• o •••••••• o. o. o o. o o. o o·· o···· o o·· o • • • • • • • • 

]lovei:- ._.~.·.-:o··-·. o o •• o ••••• o o. o •••• o. o ••••••••• o ••• o~ o o o o o ::::::::::::::::::::: 

• { • - r1 

~latel'Íal de consumo: 

Papel rle imp1·essão e material de cartographia •..............•..•••••••••••••.••• 
Custeio das officinas ............• ; .......•...............•..••••••..•••••••••• 
Papel de impressão para publicações, cartazes, pamphlelos, boletins annuarios .... 
Jllatl.'l'ial para photographia, cinematographia e demonstrações publicas .....••. · ••••• 

Despesas diversas: 

.Assignatura de telephones e eventuaes. o •• o. o o o o o ••• o •••• :. 0..,..,., .. -..:Q_..:.-..-••-·-"• 
Pespe:;as de prompto· pagamento:.-~; • o ; o :; • .:. o . .-.· o;: o ; ~ • .;,; .- ~ ••• - •· ~. ~ ••••••••• ,; ••• ~. 

- ··~··· .. -

Fixa 

• 

-

Papel 

Variavel 

200$000 
300$000 

80:508$000 

11:0008000 
2:400$000 
f:400SOOO 
2:000$000 

15:0008000 
20:0008000 
25:000$000 

3:000$000 

4:577$500 
2:0008000 

"' .. -
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Aluguel de n1achinas do apuração . .......................... -•-•4•-•_._._. ·, •• ·, ._-, • • -,,. _·, • • 
Franquia postal }lara o estrangeiro . ......... -..................... ·. -. -... ·· -... · .. -. -. -.. . 

III -lnsJJeetoria de Engenharia Sanitaria 

:lia teria! permanente: 

l\lo'\·eis ...............................................•................ , ....• , . 
Utensílios diversos e apparelhos .. .........................................•••. , • 
Conser\'acão de apparclhos ................................ ........................ . 

Despesas diversas: 

DesJ1esas de JU'ODlJI!o pagamento e ~venluaes .. _. .. ~ •.••.......•.•••.•••••••••••••• 
Ass1gnatura de apparelhos telephomcos e pubhcaçoes ..•..•..............••.•..••• 
Aluguel de casas ........................................................•.•••• 

-Ser\~i'.:OS inrlustriaes fiO Estado .................. ._ .......... ...........•......•.• 

1\' - lllsJlecloria de Fiscali:ação do ExCI·cicio de "lledicilw, l'lwl'llWcin e Al'le Dentaria 

~I ai erial Jlermanente: 

Apparelhos de cirurgia e de labOl·atol'io ...........•...•.•.•..........•..••.••••. 
Mo\•ei5 ....................................................................... , 

~ ... P' ~ .... , . ·-r • 

- 5:000$000 
500$000 

97:977$500 

1:000$000 
500$000 
3008000 

3:000$000 
4:000$000 

2(:000$000 
100$000 

32:900~000 

1:000$000 
1:000$000 

ur 
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Numero da sub-corisignação - Natureza da despesa 

Ma teria! de consumo: 

Drogas e produclos chimicos . .......................••...................... 
!}ombustivel . . ................. · .....•.. • ..•..••.....•..... _ ..............•.. _" 

Despesas diversas: . 

Alimentação dos medicos assistentes, sub-inspector de pharmacia e cbauffeurs e~ 
serviçq fora da séde ................................................ ·.· .. _ .. _. •.• •. 

Despesas de prompto. pagamento ...•....•...•••.. _._ ...•.... ........... _ .. _ ...... •.•.• 
Assignatura de telephones e eventuaes .•••.•.••••.•••••••••........••..••.••.••. 
Serviços induslriaes do Es~do . ......................•...................••.•. 

\
7-ll!$pectvria de Prophylazia da 'Lepra e Doençlll Venereiil 

i}J}:_:)~~~~~f~J! ....... . 
· Material pérmanente · · · · · · · · · · 

Moveis . . .................. , ...••.•••..••••...••••.••••• . . . . . . . . . . . . . . . ~ .... 
Utensilios diversos .....•......•..••..••..•••..••..•••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Apparelhos e instrumento3 .•. ·~ .••. , •••.•••••••• , •..•••••• .................... 

Material d_e consumo 

Aquisição e .fabrico de medicamentos ........ -... · ....... · ... -. . -.-.-.-.-.-.·.·.-.-.·.·.-.-.-.·.·.·.-.- · 
Custeio da enfermaria para leprosos e leitos para venereos .• · .· .• .-.-.• .· .· .·:: .·: .••· •· •· •• • .- .~ ' 

.l'_apet 

l'Ji.l :Variavel 

-~ 

i:000$000 
600$000 

3:000$000 
t:000$000 
4:400$000 

500,000 

!2:500$000 

6:000$000 
4:000$000 

!2:000$000 

300:000$000 
30:000$000 

ii 

~· 
z· 
>· 
1'1 

"' 
8 
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Material para custeio dos dispensarios ...................................... :;: 
Impressos, cartazes e folhetós . ............................................................. . 

Despesas diversas 

Despesas de prompto pagamento e expediente ....•........•........•.•••••••••• 
Assisgnatura de telepl1ones ..................................................... . 
Auxilio aos leprosos isolados ou as suas farnilias .....••..•............•••••••• 
Contribuições a institutos particulares ou offieiaes para ma nu tenção de dispeti-

Bal·ios .................................................... __ ..•.......••• , • 
Alugtlel de predios ................................................................ . . . . . . . 

VI-Hospital"de s: S"ebailtiOO 

Material permanente 
Mo,·eis . . .................. -................................................... . 
Utensílios di\'ersos ............................................................. . 
Apparelltos de laboralorios_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . ...............••. 
Objectos para pharmacia ............... · ....................................... •• 
Material clínico · ~ · ................................................... -.· ... -•.: • .· .- • • 

Material de consumo ... · 
... ' . . . ..... . 

:Material para conservação de predios .. ....... ." ........•.....................• • 
Dietas .................. · · . · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • Alimetilação do .pessoal ....................................................•. 
Medicamentos . . ..................•••. •.• .••.•• ··• • .•.• • • • • . • .......... · .. • • · · • • • 
Desinfcolantes ....................... ~ ....................................• 

·-· Pi' 

-

--

60:000$000 
f0:000$000 

f5:000$000 
.i:000$000 

f5:000$000 

fSO:OOOSOOO 
6:000$000 

542:000$00j 
--

. , -. ' - . ' 

3:000$000 
20:000$000 

6:000$000 
!2:000$000 
!6:000$000 

20:000$000 
350:000$000 
HO:OOO~OOO 
142:000$000 

14:000$000 

• 
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Numer!l. di\ sub-consignação - . Natureza da despesa 

CoJllllu::;li,·el . . .................•..............•...••.••••..•.. 1 ••••• I I , , • , • , 

Lubrifie-arile c Inaterial para lubrificação .. ................••..• , ...•...••..••• 
Coilser,·ação do material . .......................................•....•... , , •.• 
IlluJlliilação . . ....................•.........••...•....................••••.• 
ROll]l3S • • .••••..•••..•.••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Objectos de CX)ledienle .••....•.•...•... , .•••••••• , ••.•••• , ••••••••••••••••• , • 
Snsf enio, forragem e ferragem de auimaes ... -••..•.••••••••• · .•••.•••••••••••••••• 

Despesas diversas 

Des1w~as de )lromplo )lagamenlo e evenluaes .••..•••••.••••..••••••.•••••••• · •• 
Assignatura de apparelhôs telephonicos .... __ ...............•....•.••.....•...• 

VII-Hospital D. Pedro II 

:llalerial permanente 

Moveis . . ................................................................•.• 
Ufensilios diversos .......•.•........•........•...•.• · . · •...... · · .......•• • · · 
Apparelhos de Iaboralorio .......•...•...•..•..•...•.•.•••••...........•.•..•.•• 
Objectos para pharmacia ..............................•••.....•.•...••••.•••• 
Jllaf<'rial clinico .......................•...•.•••..••.•••.......•...•..••••••• 
Aquisição e inslallação de uma lavanderia .................................... .. 
Con~IJ'lte(.!ão dP. unl fl(lcroterio . ... , ...........•..••..••..• • •...... • · ..... • . • · • • • 

,_...-~==-""-~-::::-,-

Fixa 

Pâpel 

Variavel 

75:000$000 
2:400$000 

20:000$000 
22:000f000 
40:000$000 
J.0:000$000 
7:000$000 

t0:000$000 
4:000$000 

883:800$000 

-100$000 
' 2:000,000 

500$000 
!:200$000 
3:800,000 

50:000f000 
J.O:OOOtOOO 

~:,_____-=-~~~=----. 
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~laterial de .:onsumo 

)Jalerial para conservação do predio .•...•...•.•.•.••••••• 
Dietas . . .........................................•.•... 
Alintenlação do pessoal. .............................. ~ .. . 
l\Icdicamentos . . ......................................... . 
Desinfeclattl.es . . .....................................•.. 
ContlJusli\'el . . .......................................... . 
Lubrificantes e p~alerial para lubrificação .••••••••••..••••• 
Conser\•ação do material ............................... . 
Illuminacão • • • • • o o o •• o •••• o • o • o •• o •• o ••• o o •• 

Roupas . . ............................................... . 
Objectos de expediente ....................... , .......... . 
Sustento, forl'agem e fel'ragem de animaes .....•.••....•••• 

Despesas diversas 

o o o o O t I o o o _O I O O I I I O O O ..................... .................... 
•• o ••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••• .................... .................... .................... .................... .................... 
O O O O O • O O O O I I I O I O O I O I .................... 

Despesa de IlrQtnpto pagan1cnto c eventuaes ............... JIF'"t:n •• •••. , •• , ••••••• 

Aluguel do terreno cont.iguo ·ao Hospital. ......... ·'· ...... .........•......•..• 
Serviços indusfriaes do "Estado .. ....................................•.•.....•• 

• 

\'1/J- Hospital Ge1•at de .4ssistellcia 

Material )Jermimente 

l\lo,·eis . . .............................................• · 
Utensílios di,•ersos ........................................ o: •• 
Apparelhos de· Jaboratm·io .....................•..• · .•••• • 
Objectos de pharmacia .................••. • ....••..•••• • 
Material clínico .......................••••....•.••.•• •. • 

-··1!1----- . -: .. 

.................... 
o o o • o o o o o o o o o o o O o I o I .................... .................... 
•••••••••••••••••••• 

·-----

-

·-
-

--- ~ .. ~. -

2:000$000 
72:600$000 
12:000$000 
14:6001000 

500$000 
8:120$000 

200$000 
1:800$000 
6:000$00!) 
3:000$000 
2:000$000 
2:920$000 

7:000$000 
100$000 

1:200$000 

201:640,00() 

4:000$000 
11 :000$000 
35:000$000 
20:000$000 
60:000$0110 

w 
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"' >• o 
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.. ''J.~ o..:,...~,...._.~-~-~-0::~1 "' • .. ..... -.ii..:............., ~~ -.!........;-~_;_,_::T~--:~~~~ 
:._-~--- ""-.->;"-~~-=-' o--=1"-- ==_,<..::-<--;.,_,~-- ;..;or---~"'-· ~-- ·~-; :"'_,_:- ~ _,~:.~--~:~ '"0:·-~;~;~_;~.<'-...--.o.~:.-.:· 

Natureza· da despesa 

Material de- consumo 

Material para eonservacão do pr~ ..... . . ................ . 
Dietas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alimentação do .pessoal . ..•..••.• _ ......................... . 
Medicamentos 
DesinfeC-tantes 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................ 
Combustivel . . .......................................... . 
Lubrificantes e material vara Jubrifioal)llo •••••••••••••••••• 
Conservação do material. • .............. • ..... · ...... • ..... . 

........... ........... ........... ........ 
................ . . . . . . . ................. . . . . . ............. . ..................... .............. , ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dluminação 

Roupas 
Objectos 

. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . " ................................. . ....... 
de exp~diãnte. _ .. _ ._ ........ -....................................... . ........ 

Despesas diversas 

Dsepesa de promplo pagamento e eventuaes ..••..•••• '-•••• 
Assignatura de appar·elhos telephonicos •.••••.. ·. · ••••.•.•• -. 
Serviços industrines do Estado ..•••••• 

. . . . . ................. . .. ~ ... -.. ~~~-~~~~ 
. . . . .. '.' ............... 

IK-Secr;ão- de Hvgiene-

Material· permanante· . . . ' . . . . . . . .. .... 
Moveis • • • • • a • • • • • • • • • • • e • ····················-~~·-~ .... 
Utensílios diversos ............................................ . 
Instrumentos de cirurgia e de lnhoralorio .•...••••••••••••• 

.................... -. ...................... .................... ............... :- .... "•. 

,Pãpel 

]j'jzi 

-

Variavel_ 

10:000$000 
f52:000$000 
80:000$000 

.uo :000$000 
:',' 7 :000$000 
36:500$000 

5:000$000 
f3:000$000 
27:000$000 
13:000$000 
i0:000$000 

12:000$000 
2:703$000 

i00$000 

6H:330~000 

4:000$000 
8:000$000 
6:000$000 

<O 

"" 

>' 'Z:' 
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Material da consumo 

Refeições para mães que amamcnt~un ...................... ................. t ~. 
Medicamentos, drogas e material d_e ·Jaboratorio ...••.. · .. ·. · ... · .·.· ...•. ·• ·•· ... ·•·•· •• -. · .•. · · · · - · · · 
Material· para pharmacia·. , ·, • ·, .· .·. :'.- • •••••••...•••.•• ; ••.... · .......... ·.· •..•.•• ·•· · · 
Matcrinl de expediente' ..• .';',.- •• : ••• , •.••••.•....•. ;. •. • •...... • •.••.•. ' •. •. •. 
Roupas . . .....................••..•.••••••.•••.•.••••••....•••••••••••••••• 
Asseio c conservação das sédes . ............... • ;, .• -........................... . 
Gaz e electricidade .. .......... · ..............................................• 

Despesas diversas· · 

Assignatura de apparelhos telephonicos ••.•••••••••••••••••.........•.••••.•••• 
Despesa de prompto pagamento e eventuaes .............•..••.•••••••••••• ,._ •••• 
Publicações ·. . ........................................................••.... 
Aluguel de casa· ...•........•....•. .-.•••••••••••••••.•• · ••..... · ... · •• · .. · .• · •••• ·•·• 
Serviços industriaes do Estado ...•.•••.•••.••••••••.•••.•....•.....•....••.•• 

'. 

Directoria dos Serviços Sanitario• Terredr11• 

Material permanente 

Moveis ... : ........ · ...... -.· ...................................................... . 
Utensílios diversos · ............... -.-....•...........•..••.•••.... _ .............. • . 

Material de consumo 
1: 

Objectos de expediente ......................... • · • .. · • • · • • • · · · · · · · • · • • • · • • • .-. • • 
Desinfectantes . . ..................................... · • · • • · · · · · · · · · · · • · · • · · • • • • 
Dluminação . . ......................................................... · · · · · · · · · • • • 

·--

'· 

iO:OÓOSOOO 
40:000$000 
2:!00$000 
5:000$000 
3:000$000 
2:000$000 

240$000 

960$000 
20:000$000 
2:000$000 

!8:580$000 
100$000 

i2i :600$000 

i 
"' >• o 

fié. 
N> 
Cl) 

"' .. 
"' I 
êl 
til 

2:000SOOO ~ 
3:000$000 ... 

!6:000$000 
5:300$000 

800$000 "' -



:;::-.;_-,_~-::....._~-----,--
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Material de consumo 

Despesas diversas 

Assignaturas de apJ>arelhos telephonicos e serviço industrial do Estado •..•..•••• 
Dsepesa de promplo pagamento e eventuaes ..•.........••...•••••••.••...•.•••. 
Aluguel de casas Jlal"a as Delegacias de Sande .....•...•...• 

Ut.ensilios •liversos 

·IIISJlCcloria de Ilugiene Profissiollal e Induatrial 

Material permanente 

• 4 ••••••••••••••••••••••••••• 4 .............................. . 

Material •le.consumo 

Objectos de extledienià . .. :. : ............... _ .................................... . 
Desinfectantes . . . 4 •• : ...... 4 •••• ..................................................... 

Jllunlinac;ão 4 •••• 4 4 •• ....................................................... , •••• 

Despesas diversas 

Pâpel 

.. Fixa 

,j" 

-
--

.Ab~ignatura de apparelhos felephÔnicos e serviço industrial do Estado ..•. _. ............... •. 
Despesas de protnplo paga1nento e eventuaes .................................................... . 
AltigtJel de casa .. .......... 4 ............ · ......................................................... . 

_________,.,~,. __ ,.. 
' . .,._ ... 

Varinvt•l ... 

4:727,500 
6:000$000 

60:307f500 

600*000 

2:000$000 
500$000 
200~000 

480$000 
900$000 

4:800~000 

9:800tOOO 

_., 

IS 

~ 
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X - . /IISpectol'ia dos Serviços de Proph11laxia 

Material permanente 

Acqu!s!c~o de peças para automoveis e vebiculos . ............................................... . 
AcquJsJc;ao de Dlttares . .................................................................. , ••••••• 

lllaferial permanente 

Coinbuslivel ....................................... ~ ......................... .- ................. . 
Lubrificantes e material para lubrificação ...•..•.•.•.••••......•••....•....•••.••..•••...•• 
Custeio de automoveis e vebiculos, exceptuadas as despesas com comlmslivel, lubrificantes e 

m·aterial para lubrificação . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ................................ . 
Desinfectantes . . ........................................................................... . 
llluminac:ão, expediente e energia .. ...... ~ .................................................. . 
Sustento, forragem ferragen1, curat.ivos de animaes .•..•• 1 • •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ltatm·ial para desinfecção, expurgos e visitas domiciliares .. ......... 1 ••••••••••• ..- ............. . 

Des)tesas diversas 

Assignat uras de appar-elhos telephonicos .•••••••••....•....................•.•.•.•...••••.••• 
Despesas de pro1npto pagamento . .................................................. . 
Sc_rvi~o:; indusfrine~ do Estado ............................ .. • .•••..•...•. • • • • • • • • • • · · • • • · • • • 

Xl-lnspectorill rk l'ropltylll:ria da Tuberc11116se 

1\laterial J•ermanente 

Mo,•cis . . ....................................................................................... . 
Apparelhos de labo1·atorios c consultorio ................................................... . 
lJtensilios e a]lpat~elhos dive~;;os ............................. •.•••••.•••••• , ••.•..••••....... 

' -!I ...... 

18:000$000 
6:000$000 

120:000$000 
36:000$000 

37:780$000 
36:000$000 
21:600$000 

101:280$000 
3:üOO~OOU 

4:620$000 
8:000$000 
1:000$000 

290:880$000 

7:000$000 
50:000$000 
27:000,000 
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Numero da sub-consignação -· Nattll'eza: !!ª: !JB!I~J · · · : : : : _ : : : ]apel 2 
· Ftm Variavel · 

Material de consumo 

")ledic-amentos e drogas .......... J .. • ..... ;.· • ••••• · • .- •• • •• ~ .... ~- •••••••• -:.· ••••• ·• ~. ~.,.; -••••••••••••••••• 

Material para pharmacia, inclusive vidros, rOlhas, rotulos, elo. . , ............ ~., •.......•... 
~ateria!_ para funooionamento ·dos dlspensarios, inoluslve fixas~ :~~rUi~,:-~~:·:·:·:·:-:;;,;;,.::: .... 
(lombusbvel . . , ....... ·. :- . ...•.••.•••.••...............••......•..•..........•••••......••• 
Desinfectantes . . ............ : . . • ..•• .- •. ~ ....•.. ~ •••.••••.........•.•....•••.•..••.....•• 
Lubrificantes . . ......•..........••..•...•.....•..•• L •••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 
Asseio, conservação e custeio de dispensarios, de maohlnas e de ·vehiculos ....................• 
Dluminação . . ........................................................ o o ... o ................................... . 

_.Expedie_nle c material para demonstrações ..........•..•.. .................. 0 
....................... -.-..................... -.-.-•• 

Despes~~ . di~~rs~ · · · .. · · . · · . 

J>gepesa de p"rompto pagamento e eventuaes ... ...........•. · ..... , •...•• , . , •.. •,. •,, •, • • • • •• • .. · 
~signaturas de _apparelhos telephonicos, •....•..••.• , ...................................... . 
}3irviCos industriaes. do Estado . .................................. o o ......................... -••• · ••••• 

~uguel de casas.- .. .-.~.~-: .. · .................................. o •••••••• -••••• -. •••• -•• -. ••••••• -.· ••• -. 

~uxilio a tuberculosos Isolados em domicilio ................................................ . ,. 
Xll-Inspectm·ia de fiscalização de genero6 alimentício•· · · · · · · · · · · · · .. .,,; ·,·· . 

Material, permanente 

Utensilios diversos ...................................................................... .. 
]d:_oveis .. ~······················[ ................... .- ............ .-·:.·.· •. ·~· .. -.................. . 

80:000$000 
20:000,000 
30:000$000 
:15:000$000 

6:000$000 
3:000$000 

20:000$000 
6:000$000 

:ll$:000,000 

~ 
~ 
"' "' g 

"' f0:000$000 ~ 
6:000$000 i; 

500$000 o 
24:.000$000. 
30:000$000 

346:500$000 

500$000 
500$000 



I 

Material de consuino 

Desinfectantes . . ......................... _ .•.•..........•........•..• _.-....................... . 
Expediente . . ................... · ..................... -.............. -. · .. · ...• -. -..... -.................... . 
Material para inutilizaçio de generos deteriol'ados-.·.4

., •••• •••••••• .. -. • •• ·.-. •• •• -. -. -••••••• -••••••••••••••• 

llluminacão ................................................... -.. -.. -.. -.. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -.......•........... 

Despesas diversas 

Despesa de prompto pagamento e eventuaes ... ............ • • • • ..•.• -~·-· •..••...•• _ .••.•.•. • • • · 
.Assignnturas de apparelhos telephonicos . .................................................... • .. 
J:;erviços induslriaes do Estado . ...... · ..... · ... ·. ·. ·. ·. ·. · ... ·. · ................................... · · • 

XIII-. SServiço. de. fiscalização elo leite 

Material · permanente 

Apparelhos e utensilios para laboratorios ..................................... . 

Material de consumo 

,Substancias chlmicas e demais elementos necessarios ao funo cionamentn e conser-
vação dos laboratorios ................................................. . 

ponservação e asseio do !'dificio e suas installaoões e expedi ente ...••.••.•...•.• 

I>espesas diversas 

Despesas de prompto pagamento e eventuaes, inclusive transportes .........••• 
;Assignatura de apparelhos telephonicos ..•.. , •..•••••••.•.••. ,' •••••••••••••••• , 

' 
--~-·-1!! , •• 

""'li"""··--
}· 

.2:000$000 
4:500$000 
3:0005000 

100$000 

7:000$000 
1:505$000 

.210$000 

19:325$000 

9:000$000 

H:000$000 
·18:000$000 

6:000$000 
1:180&000 

"' t3 
"' ~ 
fl! 
"" 01) 

"' .. 
"' 

I .,. .. ... 
~ 

8 



Natureza dà desp·esã 

Servieo.s induslriaes do Estado .. ............................ ~ ...•.•.•.•.•.....• 

XIV-Se•·viço de (iscali::ução de car'.'e• verdes 

Material permanente 

Moveis . . .....•••.••.••..••••••...••••..•••••......•.•...........•••....... 
.Utensilios diversos ...................•..............•.•..............•...... 
Apparelhos de Iaboratorio . ....................•.•• ··• ...••.................... 

Jllalerial de consumo 

React.i~?os e , desinfecta~tes . ..................... , . .- ........................... . 
Expedwnte ••.•. -............••.•..•.••....•.••.••..•.••••......••.••.•••••..•• 

spesas diversas 

Despesas de prompto pagamento e eventuaes .............. ~ •..••.•.....•.•..... 
:A.ssignaturâ de apparelbos telephonicós .•• • ,;.._,._._,""' •.•• : ••.• _.:•:.: •.••• -••••...•........ 
~ervíços indus(riaes do Esf.ado .- ............ -.... -............. -. ...•..••.. -.. -...•• 

Fixa 

conf. 

conf. 

Papel 

Variavel 

600f000 

48:785$000 

t20$000 
500$000 
200fOOO 

300$000 
t:400$000 

3:000t;OOO 
480$00i) 
100$00(} 

G:i00$000 

:51 

~ 
!;;! 

[:; 
"" g 
UJ 

2 
> 
g 



!" 
I 
:; 

"' :Z:V -Labo-.>·ato>•io bJ•onwtologico . . - - ~ -

lllalerial permanente 

:- 1\[o,·eis . ..· ...............•••••••••.••.•.....••.....•....•........•••••...•••• 
~ Livro::: H re,~islas scientificas .............................. .................... . 
< Appm·•·lhos de Iabomlorio................................ . . . . .......• ·• 

Utensílios diversos . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................• 
Inslalla~ões eleclricas ...•...•..••••.... , • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .............. . 

Malerinl de consumo 

Expediente . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . · ....... · · · · · · · • • 
Combusl i\•el . . . . . . . . . . • . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. . . . . ........... . 
Illuminação e enet•gia electrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ......• 
Subsfnncin~ cltimicns ......................................................... . 

Despesas diversas 

Despesas de promplo pagamento e eventuaes ................................. . 
:Assignatm·as de apparelbos lelephonicos ...................................... . 
f;er\'Í~os indttstriaes do Estado . ..................•..........................•• 

XVI - Lnbm·atm•1"n boctt~,.ioliJaico 

... Mal!'rial perman!'nle 

:Apparelhos, inslrumen!os e utensílios d\versos ...•.... ; ........................ . 

' .... C" ' ~ 

'!! ·-. 

conr. 

800$000 
8:900lJOOO 

1 o: 000-~000 
7:000;:<000 
700~000 

3:000'3000 
13:200$000 

3:600$000 
21 :600~00(1 

6:600$000 
1:600$000 

100$000 

77:-100$000 

18:000~000 

a: 
"' "' "' >• o 

"' <: 
t.:. 
O>. 

t;;· ... 
"' ~ 
"' "' -t: 
8 
e 
"' 
0::: 
{.;; .... 

!:!:!· 



.~UillerA d!i; ~ul!-_ço~~li - Ne.tur~11 da despeza 

Material de consumo 

Livros e revistas scientificas . ......................•••...•.........•.....••••• 
Objectos de expediente . ................••.............••••........•.....•••••• 
Biolerio, material para funccionamento, conservaQão e asseio do laboratorio •••• ,. 
Substancias chimicas ..................................•.........•••••••••••• 
Combusli\'el . _ ........ • .. · ..... _. · ............•....•..................•.....•.••••• · 
!Iluminação e energia electrica. . ....... ~ .................................••.•. : 

o _____ ;,~-~~-~--~ --:• =.;;:-; -- •_-;z..:.~~_:lf ------ Despesas diversas 

Despesas de prompto pagamento e eventuaes ••..•.•••..••••• • • .. • • • • • • .... • "· "· 
Assignatura de apparelhos telephonicos .••..•••..•......•••• • • • .. • • • .. " • • • • • • • •. 
Serviços induslriaes do Estado . .. r • ............................. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. 

)>_ara obras do la)?oratorio e acquisição de moveis •. .......... • • • · · · · · · · · · · · · • • • • • 

rc: 

.. ~ 

I·- ; '-' 
XVII-Direc~oria de Defesa Marítima 

Material permanente 
\'li !i::~:.' 

Moveis, acquisição e conservação . ............................. :~ ................. .. 
Acquisição de material para o porto do Rio de Janeiro e dos Estados ... ••--=•-•••-..,. 
)J"tensilios di,rersos ....................•.. • ........•• •,·~~··· •.••.••.•••.•..••••••• 

Fixa 

-

J'Jlpel 

Variavel 
00· 
O> 

3:000$000 
1:200$000 
5.600$000 
5:600$000 
4:000$000 
.4:000$000 ~ 

1:000$000 
i:i00$000 

i00$000 
i5:000$000 

~ .. 
"' 
8 
"' I 

59:000$000 56:000$000 

- 2:000$000 
80:000$000 

2:000$000 

• -~.-.-:~- ..--.--·.,- . --~·- I. ..--.. 



-··'"'\!I~· 

Material de consumo 

Objectos de expediente .................................... . -.: ................. . 
Dluminação e material para illuminação .............•.... ..................... 
Conser\'ação do predio . ....................................................... . 

Despesas diversas 

Impressões, publicaeões, acquisição de livros, assignaturas de revistas e jornaes ••• 
Assignatura de apparelhos telephonicos .•.•••••••••••••••••.............•••.... 
Despesas de prompto pagamento e eventuaes ....•.•.•..•••............••.••••• 
Serviços industriaes do Estado .....................•••••••........•••••••••••• 

Moveis, acquísíção e 
Utensílios diversos 

• ,. Xl'lll-liJSpectm·ia t/1 Propltylaxia Maritima 

lllaterial permanente 

conservação . ................................................... . 
o o • o o • o ••••• •.• • o •• o o •• o • o o ••••••• o • • • • • ......... o • o o o •• o • o o 

lll!lterial de consumo 

CombusLÍ\'el . . ............................................................... . 
LUbrificantes . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ...............•..• 
Material de custeio, conservação e reparos nos transportes m aritimos ..........•• 
Material de expediente e impressos ............... , .. , •.. ........•......•• • .• 
Desinfectante c material para desinfecção •..••.......••...•.... ; .........•.•••• 

~ 
' • 

8:000$000 
i:OOOiOOO 
i:000$000 

4:000$000 
2:160$000 
3:000$000 
1:000$000 

104:160$000 

1:000$000 
1:500$000 

11 o :000 soo o 
11 :000$000 
32:000$000 

2:500$000 
13:000$000 

"' "' "' "' >• o 

1'1 
:<: ,., 
a> 

o 
~ 

"' ~ 
"' a: 
"' 5 
o 

"' .... 
<O 

"" "' 

~ 



1\'alurcza da despesa 

DcSilcsas diversas 

~ssignatura de áppar·elhos lelephonicos .........•.......... ..................•• 
Despesas de promplo pagamento e evenluaes •.••..•••••••••••••••••••••••••••• 

XTX-Juspec/01·ia ele Saudc elo Pm·to elo Rio de Janeiro 

1\la!eria\ permanente 

?.!oveis, acquisi~ão c conscrvacão ..•..........••........•••...•...••...••....•• 
:Olensilios diversos .............•..••••.......•.....•••.•.....••••......•.•.• 

Material de consumo 

Objecto~ de cxpcdicnlc e impressos ...•.......•..•...••......••...••.••••• , , , 
J\faterial para ,~accinacão .. .... · ................................................ . 

Despesas diYersas 

~ssignal ut·a de appar-elhos telephonicos . ..........•....................... • .•.• 
Despesas de prompto pagamentO e eventuaes ...••..••••. , • . , ............• •. • • • 

Fixa 

P~pel 

Variavel 

:1:012$500 
:1:000$000 

:17:072$500 

:1:500$000 
:1:500$000 

2:500$000 
:1:5005000 

1:047$500 
1:000$000 

9:047$500 

... 
g 

... 
z 
z· 
> 
"' "' t::• 
c 
cr. 

"' z-
:;.. 
t c 

-.--.~ ... ~,_~----~--- --- ---.--· ..,. ___ ,___ ._ .. ___ _ 



XX-lnspectol'ia Sanitm·ia da Jlal'inlta Jlel'cante 

Material permanente 

.li oveis, acquisição e conservação . ............................................. . 
Q (CilSÍ]ÍOS diversOS ................................... ~ • ._ • o; •••• • • • ••••• • • • • •••• 

Material de consumo 

Objectos de expediente c impressos ........................................... . 
Material para vaccinação ................•............••••.•••••.•.••....•.••• 

Despesas diversas 

Assignatura de apparelhos telephonicos .................•••••••••.•.•••.•.•.••• 
Despesas de prompto pagamento e event uaes ..........••.••....••....•••••••.. 

! 

-

. -- ......... ,. .. :·~ .. ·--· .... 
XX1-/11SJJectol'ias .e sub-lnspectol'ias de Sautle dos Portos. dos Estados 

1\Iaterial permanente 

Acquisicão e conservação de moveis ....................... · ................... . 
Utensílios di,·ersos ......................................................... . 

Material de consumo 

Expediente, impressos e publicacões ....................•. ........ · • ..... · · · · · 
Desinfectantes e n1ater!al para ~e~iº-fecção ................ .......•. •. • .•. • · • •-• 

__ .,._._~~~~ ~-

~lO':fEé4_ . . ~-v 
-~- "'Vl--

r:. 

_,...,._-,.o;;:'t~..-

'"I ' ..,... ~~ 

-,_. ' ,. 

500$000 
f:OOOSOOO 

1:500$000 
1:500~000 

i :Of0$000 
1:000$000 

6:510$000 

4:000$000 
S:OOOSOOO 

52:000$000 
_i-i :000$000 

.... 
"' "' "' >• o 

~ 
"' 00 

"' "' 
:;l 
"' "' E::· 
"' ~· 

"' "" .... 
o 
~ 

-g 



Natureza da despesa ' ' .. 

Comuuslivel .. . ..................•....•..•...•..•.•..•••.........•....•.•••• 
Lubrificantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ........•...••.•••• 
Custeio, conservação e reparos dos transportes marítimos e hos pilaes de isolamento •• 
!Iluminação e abastecimento d'agua ..•..••..•..•..•.•.••........... : ...••••••• 

Despesas diversas 

Assignatura de apparelhos telephonicos . ........................................ . 
Evenluaes . .. ........................................................•..•••• 
_•\.Jogueis de casas . .•.•..•.....•.•...•••••••••••••......•.....•••••••••••••••• 
Serviços induslriaes do Estado ........................••••..•..•••.••••••••••• 

XXII-Hospital Paula Carntido 

Material permanente 

Mo,~ eis . . ................................................................... . 
Utensílios di,Tersos ..... ~ ~ ~ 4 •• ~.... .. .. .... • • • • • .. • .. • .. • • • • • ... _ ••••••••••••••••• 

Apparelhos de laboratorio4 ................................. ............•...•.•• 
Objectos de pliarmacia ...... 4 ................................................ . 
Mãterial clínico ................................. • .. !' •• •••. • ....... ' •••••••••••••• 

Material de consumo 

Material para a conservação do predio . ........................................ . 
Dietas ·······························-················· ...........•.......•. 

Papal 

]j'ixa :Variavel 

56:000$000 
18:000$000 
90:000$000 
2:800$000 

2:400$000 
20:000$000 
42:000$000 

1:000$000 

~10 :200$000 

2:400$000 
2:000$000 
1:800$000 
1:500$000 
4:000$000 

12 :000~1000 
t3:080$000 

-g 

> z z :.-
"' "' t:1 o 

"' "' z 
> 
t:l 
O. 

~~,· •. -,.: · •• -- L- '--"""""~-~~ ~------ ---~.--. ·~~" ___ ...- • -~ -·-



Alin1enta~ão do pessOal ....................................... :• •• -••• • • •• • .-•.• •=•-•• .-.: 
Medicamentos . . ......................................... :• •.....•••.••• -•• ·-·····: 
Desinfectantes . . .........•...... ~ ....... · ..... · ..... · .. -..... · .: -: -~ -:.-.: : -~:: . . -. -: .· .. · • • .• 
Combus.ti"\'el . . ............................................. ·:··· • .-.-•• -•• -•• • •.•• -.-•.• .---. 
Lubrificantes e ·material para lubrificação ••...•...••••••• ::.: .•...•••..••••••• 
Conser,·ação do material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .............. • • 
llluminação . . ............................... : . ... • • · · • • · .. · · · · · · .... · · • • • • • • • • • • 
Roupas . . ................................................................. • •. 
Objectos de expediente ................................... · ......... · ........ • • 
Sustento, forragem e ferragem de animaes . ................................... . 

Despesas diversas 

Despesas de prompio pagamento e evenluaes . ............. :a..-.-. .-•• -••.• ..-. .-.-.-••.• -.-•. 
Assignalura de apparelhos te\ephonicos .•.............•...•••..•••..••••••••••• 
Ser\•ic,:os industriaes do Estado ............................ ................... . 

XXIII-Lazareto da Ilha Grande 

Material de consumo 

Dietas ................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
]\ledicnmenlos .......................................... . .................... 
Objectos de expediente . ................................. . 
Illutninncão do predio . ..... , ............................. . 

.................... .................... 
ConserYa~ão do material e da usina electrica ...•• : . ..•...•• .................... 

1"'":111~ ~ 11" r . ' . ' 

--

-

43:080$000 
19:oooeooo 

4:3808000 
6:500$000 
1:0008000 

11:0008000 
4:250$000 
4:000~000 
2:2608000 
1:600$000 

1:500$000 
1:0003000 

1008000 

:169:8718000 

1:000$000 
4:000$000 
2:000$000 
1:0006000 
10:000~000 

'-. 

"' "' Ul 

"' >• o 
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Natui•êzã dã despesa 

Despesas di\'ersas 

E\-eitluacs . . ........••...••..•.••.. • ... • ...... · · · · · · · · · · .. ·- · · ·........•.•••• -=r, 

XXIV - Di>·ectoria de Saneamento Rw·al 

Material permanente 

Mo\·eis ............. _ .................................................... ·-·-· .-.. ·-· .• -. .... . 
Utensílios di,?ersos .............................................................. . 

::lfaterial de consumo 

Objectos de expediente e impressos ••.•..•......•..•..•..•.....•...•••.••••.••• 

·Despcst!s diversas 

Assignatura de apparelbos leleJJhonicos •..•.......•••..•••••••••••••••••••••••• 
Despe~ as de prompto pagan1ento e evenluaes . ..........•..•• _-. -. ~. · •••• ~. ·._-. ~.-. ••• 
Serviços industriaes do Est~do . ................. _ ...•.•.•••• ;Q_~~:~·~o-·~·-·~· -·~· -::•~· :•~·:·~·-. 

Fixà 

-

Papel 

Varia\'el 

2:000~000 

20:000~000 

2:000$000 
2:000SOOO 

5:000~000 

!:200$000 
6:000$000 
!:800$000 --

18:000~000 

-!i2 

... 
> z 
z 
;... 

"' "' 
g 
00 

~ 
o 

-. 



SeJ•viçõ iro Dislricto Federal 

Material permanente · 

Instrnn1entos cirurgico.s .. ~ .........................................•.••.••..• 
l\laterial de conslrucção • . .. . . .. .. . . . .. . .. . . . .. . . . . . , .. . . ... , ....... , . , .. . 
Ulertsilos di,·ersos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
..:\rreios e correame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
1\IQ\"CÍS • • ................................................................... . 

Material de consumo 

Drogas ·. . ....................................... · · ..... · · · · · · · · .. · .. · .. · · .. 
1\ledicattlentos . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
1\Iatcrial de JaiJoratorio ................................... ................... . 
Illminação . . .......................•................... · · · · · · · • · · · · · · · · • · · • 
lllaterial de expediente e impressos ......•........••.•.••..................•• 
Generos alirtlertlicios e forragem ............................ ................ o ••• 

ComlJtlsli\·el . . ....•.... o •••••• o •••••••••••• o ...... o • o •• o •••••••••••••••• o ••• 

Lubrificantes . . .......................................••....•.....••......• 
lllalerial photogt·aphico e cinematographico ...•........•.•. · ••.•..•••••••••••••• 

Despesas diversas 

Assignatura de apparelhos telephonicos .••..•.•.••..•.•••.........•••••..•••• 
Despesas de prompto pagamento e eventuaes .....•.•• , ••••..........•......... 
Aluguel de casa . ........................... o o • o •••• o o o • • • ••••••• o o • o • o •• o o • o 

Ser\·i.;os indusfriaes do Estado. o ••••••••• o o • •••••• o •• ••••• o. o o o o o o o ••• ••• o •••• 

....... '\1 

o3 :000$000 
12: ooo.:;ooo 
10:000SOüO 
5:000SOOO 
3:000~000 

60:000~000 
20:000$000 
8:000$000 
4:000$000 

27:000$000 
40:000$000 
30:000$000 
f2:000SOOO 

2:500$000 

3:000$000 
24:000$000 
54:000$000 
2:500$000 

m· 

"" "' "' >• o 

"' ;;: 

"" "" 
"' "' 
"' "' "' "' ~ 
"' o 

"' "' -o 

"" "" 

... 
320:000$000 ~ 



XXl'--_ Ser_viço tios Estados 

Minas Geraes ........................................... - ~ · . · .... · · · · · · · · · · · • · • · • • • 
Pará . . . . .. . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . .. . . .. . . . . . . . . .........•....••••• 
Pernambuco . . ................................................... · · ~ • ~ ~ ~ • · ~ · '! • • 

Pará ............................. _ .. _ ..•• _ ...•.••............... _ .. _._._ ....•• _ •• 
Rio de Janeiro ...................... _ .................................. · ·. · • · • • • • 
:ltiatto Grosso .................... ." .. ;; ..... -.-............ · · · ·"· · · · · · · · · • • ·••· • 
Ceará . . ............................ _ .••...•. _ . . . . . . . • . . . . . .............•..••• 
_.\_la~oas • . ............... • • • .• .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · · · • • • • • • • • • • • • • • ' ' 
Bah1a ···············-·~'!' .... :•.•••·•·•••·•••••••••··························••• 
~\mazonas . . .............. • • .. · · · · • · · · · · · · • · · • • • • • • • • • · • · · · · · · · · · · · · · ' • · • · ' ' 
EspirJto San~o .......................................... · · · · · · · · · · · · · • • • • • • • 
·.Santa Catl1ar1na .............................................. · . · · · · • • • • • • • • • • • • • • 
1\IaranlJão . . .................. · · · · · · · · · · • · • • · • · · · · · · · • • • · · · · · · · · · · · · · · · • • • ' • 
Para I1~~ba do Norte ....................................... · · · · · · · · · · · · · · • • · • • • 
Rio Grande do Norte •..•......••••••••••••••••••••••••••• · · · · · • · • • • · • • • • • • • • • 

XXVI-Serviço de en[ermeirtu 

Material permanente 

Acquisição e conserto de moveis ........................ .. .................... 
Utensilios di,rersos .......... ; ... . _: .... ....... ·.·. :.· ..•.. · .. ,,, ..................... 

?apel § 
F!Tft Vari~Ye! 

-
<1.50:000$000 
400:000$000 
450:000$000. 
350:000$000 
290:000$000 
450:000$000 
400:000$003 
270:000$000 
<1.50:000$000 
500:000$000 
400:000$000 
400:000$000 
500:600$000 
504:000$000 
360:000$000 

6.174:000$000 

1:900$000 
1:500$000 

> z z 
;.; 
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Material de consumo 

Material de expediente, inclusive fichas, cartões, etc •.•••••......•.•••..•.••••• 
Asseio e conservação do material .............................................. . 
Material clínico e de pharmacia, inclusive vidros, rOlhas, seringas, etc ......•..•• 

Despesas diversas 

Assignatura de apparelhos telephonicos ........................ ............•...•..• 
Despesas de prompto pagamento e eventuaes •••••••••••••• · · · · · · • · · • • · • • • · • • • • 
Serviços industriae::; do Estado . ................................................. . 

XXVII-Escola de Enf.ermeiros 

Material permanente 

Acquisição e conserto de moveis ......................... .. ••• o ... o ••• o ••• o ••••• 

Acquisição de livros e assignaturas de jornaes e revistas .••• ... o o o o • o o ••• o ••••••• 

Utensilios diversos ............................•......... o o •• o o • o o ••••••••••• 

Material de consumo 

Asseio e conservação de material . .............................................. . 
Novas installações e conservação dos predios ................................. • 
Material de expediente, de demonstrações e ensino ••••.•••••.......••.••.••••••• 
Roupas . . .................................................................. . 

"lliiiil :. ~-· ' ' ' ' .. ~ ... 

- 22:000~000 
600SOOO 

6:000~000 

600~000 
6:000~000 

600$000 --
39:200$000 

20:000$000 
500SOOO 

6:000$000 

f:200$000 
9:000$000 
6:000$000 
6:000~000 

(Q' 
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Combustíveis . . •...•.•.•.•..•.••••.•.•••••••••••••••••••.......•.....•....•• 
Illuminação . . ...................•.•..••...•..••••••••••..........•••...••.• 
Lubrificantes c material de lubrificação ..••.••..••••••••••....•.•..•...•...••• 

Despesas diversas 

Assignatura de lelephones .........••.•••..••....•••.••••..........••...•••.• 
Despesas de prompto pagamento e evenluaes .....•...••...•........•......••..• 
Aluguel de casas ..........•........•..•......••...•..•••...................• 
:\linlentação e ............................................................... . 

Serviços industriaes do Estado ......•..•••..••..••••••••••...........••....••• 

->rotai . ................................... H.52i:736$600 

. H .135 :654$000 

P_apel 

Fixa Vai.'iave! 

-10:000$000 
6:000$000 
3:0008000 

600$000 
2:000$000 

40:000$000 
48:000$000 

200$000 

188:500$000 

-&l 
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~ 
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N. üO 

Vcrlm 4': 

Auguwule-~e ue :.l5: 000~ u ~t·euilo Li e material, 

N. ü1 

At·~ l!'ica t•evub'Udu u di~posilivo da leltra a do u. I 
do art. 37 da lei n. 3 .208, de 27 ele dezembro ele 19tü. · 

Pat•agrapho unioo. Entre u~ J'unccionarios de que truta 
a leLlra J' rJos citados n. I c at•t. 37 não :;c comprehcndcm os 
elo funccões temporüriu~ não remuneradas por meio do dota
c.ões orcamentarias. 

EMEND.IS .IPIUlSJl~'l'oiUAS I'EI.OS Sl\8, SENADOIU~S 

N. 1 

O~ vencimentos de jui~ em disponibilidade, a que se re
fere a men:;agem do PoelcJ• Bxecutivu, de 9 de outubro lle 
1U19, decretada ti vista do accól'düo u. U.434, do ::iupt·cmo 
'l'rilmuul Federal, ~ó lhiJ~ serão pagos emquanto não J'm·em o[l
portunamenlu appi'Ovados os seus servicos, de accu!'do com 
a decisão administrativa de 5 de outubro do corrente anuo. 
- Pil•es Reúello. 

Justificacão 

A presente emenda se refere ao JUIZ municipal do 2' 
LCI'DlO da comarca de Xapm·~·. no Acre, bacharel Ismael Olavo 
Soares de Souza, posto ern rlisponibilidade por decreto de 9 de 
agosto de 10:19. 

NflO lendo, ainda, sido aproveitado, apezar dos requet·i
menlos que nes~e sm!Lido foz e l.cndo o Poder Executivo, por 
despacho de 5 de uutubl'o do cot'l'entc unno, declal'ado que os 
HOI'Vicos do l'eQLWI'ente sct·üo opportunamente aproveitados, 
,(Dial'io Of('icial de 9 de outubro deste anno), com a presento 
emenda fictmi l't•g·ularizncla a sii.UUIJÜO deste ,l'unccionarío du 
Justku, de accórclo com u purocet· emitlido pelo Sr. Ministro 
Procurador Geral da Uepublicu, constante elo vol. 36, pug. 190 
da Ile'vista do Sttpremo T1•iúunal. 

PARECER 

A Commissão 11fiu ncccíl'a a cmemla, O pm•ocot• do Pro
cut•ndm• Gct•al cJa 1\epuhlícu, cíLndo na .iusl.il'iou~üo, I'Ci'~J·c-su 
a juizes vilalicíos postos ,em dispunihilidurle e, uspocict.fn.du
mente, uo Dosembarguclm• João Uodt•ignos do Lugo. Os JUizes ·-

J· 
t 
' 
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mumc1paos, que são nomeados por tempo doterminuuu, nüo 
podam sol' postos em disponibilidade por tempo indetermi
nado. 

N. 2 

Art. Pica crendo o lagar de Pl'ol'essor do virtuosiuudo 
para o ultimo anno de piano no lustil.uto Nacional de Musica, 
eom os vencimentos de ü :OU0$000, devendo ser preenchido cm 
,ituwü·o do 1924, reduzindo-se de ü :OOU$000, u rubrica do 
27:900$000 du voi•bn n. 25, destinada uo pagamento do Pl'O
J'essores supplcmentnrcs e inspectoras extranumornrius, du
l'Unte o periodo lectivo, si houver excesso de matriculas. -
Qleuario Pinto. 

Justificativa 

Não lm como negar a necessidade de um professor do 
virtuosidade do piano para o Instituto Nacional de Musica 
como sucede nos estabelecimentos congeneres europeus. 

Ao demais, a Cl'eacüo do lagar não acarreta despesa, pois 
quo será olle mantido com a reduccão correspondente J'eitn 
na rubrica de 27 :900$000 da verba n. 25, destinada ao pa
gamento eventual de professo!·es supplementures no· caso de 
excesso de matricula. 

PARECER 

A adminlslracüo informa não haver conveniencia na sup
pressüo ou reduccüo da verba dos tinadu no pagamento de pro
tcssores supplemcnlares e inspectores. Nestas condicões, u 
emenda póde ser accoita com a seguinte redacção, supprimida 
a parte l'elativa a vencimentos: 

"Art. Fica o Governo autorizado a crear o logm· de · 
professor de virtuosidade pa1·a o ultimo unno de piano, no : 
Instituto Nacional de Musica, sem augmento de despesa. 

r .NI •. s 
~! .. 

Emondu do § 4', do art. 17, capitulo III, do docrotJ nu
tncro 111. GG3, de 1 de fevereiro de 1921...: 

Onde diz: «Quando esses funccionarios, tendo percorrido 
toda a escala do nccesso, contarem mais de 35 annos de scr
vico publico federal, sem goso de licença e não tendo mais 
de 30 fa!Lns justificadas, el.c. ~. diga-se: 

... som goso do licencn por mais de 30 dias, etc. -Joiio 
T/10mé. 
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Justificação 

.Pelos dispositivos do Ul'L. li capitulo III, do t!ecreLo 
u. H. 003, um fuuccionurio que 'procnc!Jo Ludus as exigun
cius pura sua aposentadoria no cargo immeaiuLameute .su
perior c não telll !'alta alguma, mas gosuu de urna licull<;u 
por menos elo :JU t.lias, vê-se privado uus vantagens da pre
sunto lei. 

' O flm da emenda é ostullelocor uma oquiduuc pam os 
funecionul'ios na conclivüo llPUiltuda, dundo-~hes diruitu a [JO
ucrom ser aposentados no caL·go immcdiatamenLe superwr, 
dest!e que jil. o Lenham cxeL·cido cm coumtissüo, subsL!Lui
cão ou interinidade duL•anto mais de um unau sogtlidumenLe, 
sem nenhuma penalidade, qu:~ndo julgados invalidas para o 
oi'J'uilo do aposentadoria nos termos da lei em vigor. 

A Commissüo acceita a emenda par:a constituir projecto 
cm separado. 

N 4 . 
Fica o Governo autori2ado a applicar as disposições do 

art. n. 25, do decreto n. 4. ú55, do 10 de agosto de 1922, ao 
l.orcciro official da Secretaria do MinisLerio da Justiça c 
N e;;ocios lnloriorcs, bacharel Roberlo Pires de Sá, com re
ferencia ao tempo que esteve á dispodção do prcfoito do 
AlLo Juruú, abrindo para isso os necessarios Ci'editos. 

Sala das sessões, 20 de dezembro de !923. - Jeronymo 
Monteiro. 

Justificação 

E' de inten·a Justica o pagamon to a quo so allude, po1s, 
em caso idenLico, reconheceu o Congresso Nacional o direito 
á percepção dos vcncimc'nlos a ouLro funccionario da mesma 
Secretaria de Estado, com o mesmo cargo de terceiro official, 
cujoo vencimentos não haviam siuo pagos quando esteve em 
commissüo na Prefeitura do AHo Purús. 

Nem por outra fórma pcdcr-so-hia comprehendcr tac~ 
commissões no 'l'crritorio do Acre, lugr.:• longínquo, doentio 
o de vida cal'U, onde, portanto, co,,, mais : ~zilo · não podem 
os i'unccionarios ali commissionados ~brir mão dos ver.cimon
tos dos seus cargos cffectivos. 

Si, como á publico c nolorio, a funcclnaríos rlu rep!lr
li~ües oxislonl o.~ ncsla Capif.nl. ~uando cm cor!.miss~o cm 
scrvi~os ~uc aqui mesmo se re~:b.nm, além ele. uma e:ratifi
cacüo cxtraordinaria, t.cm-so pago os seus vencimentos inte
grnes, não é Justo nem equitativo que outros, que vão exer
cer commissõe~ fórn dclln, cm zonas distantes e insalubres, 
sejam privados dos vencimentos, muito embora recebam umn 
gratificação ou diaria pelos servi c os da commissão. 

I 
i r 
! 

f 
I' 
•• 
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Nem tifl allegne 11•alar-se, na primeira I!YJlDlhcse, de 
funccionarios rp1n ,]esr.mpmrham ns eommiRsües de que fol'am 
oncarl'egados sem p!'cjuiw rios rJcvel'rs inhC.I'Cntes aos seus 
cargoti rfl'edivos, ].lois, quando ufin haja outras ra~õcs, basta 
ver que, na maiuria das "''l.rs, a coincidencia ele horas de 
CXCI'cicin rins suas l'llllt'l;iies não pC!'Irlil.til•ia o desempenho do 
uma som pi'Cjn i~n do tia nntm, 

Tão pouco ~~J diga fJUL1, no caso cm espccin, Re tt·aLa de 
uma commissãn exl.mnlla nn llfinisl.crio ria .TusU,;a, pois que, 
ao tempo n ainda al1\ hoje l.nda a adminisl.l'uciío do l'crrHorio 
do Aci'C csl:í subm·dinarla an rlil.o )Jinisl.crio, 

Ouil'as não J'nmm as J'a~,jcs por CJIW o Congresso Nacio
nal, .ssim cnl.nnrlllnrln, a)lfli'OYnn e incln in na lei da dcspe~a 
do unno pa~sarlo a sn:;uinle rlispnsiçfio: 

•0 Gove1·no pocJ,m\ ahJ'il' n ncccssat•io crcdilo para pa
gamento do~ yencimenlos rt qu.c tem direito c que do!xou ele 
receber o tCJ'cciro official da Secretaria de Estado da Justiça 
o Neg<1cios In Lcriores, Al!gusto Leal Coelho d:r Rosa, durante 
o tempo cm q11e eslcve ú disposição da Prefeitura do De
partamento do Alto .Purús, no Territorio do Acre.) 

'fal 1í a rlisposicão do arL. 25, do rlccrcl.o n. 4.55'5, de 
10 de ag·osl.o rlc 102~. da qllal resulta mna providencia que, 
cm ignalrlarle de condir;ões e com inteira juslica, devo benefi
ciar lambem n ot'l'icial da mcsmt1 Secretaria, Bacharel 1\o
bcrlo Pi l'es rlc Sit, 

Sala das scssõe~. cm H de dezembro de 1923. 

PARECER 

A Commis~ão não acccila u emenda. E' roproduc~ão do 
uma disposicão de que o Govcmo t:ão so uLili~ou, por con
siclcrul-a contraria aos in[eJ•esse.s da administracüo. 

N. 5 

A' vct•ba li' ··- Secretaria de Sonacl11 - .Pessoal; 

AccrcsccnLc-so: 

Grulificucão no ~nct•clariu da Cotmmssão de Jus-
ticn 'l J,.~c;;iRlacão , , .. , . , . , . , . , . :·.• .. ,.,.... .2:400$000 

Sala das so~sõcs, tlo tle~cmbrl?ào 1023. - Euscúio ele 
Andrade, --- A{funso Cam.a1'(JO, - 'JCI'OII(J"IIW Mcmlc-il'u. --· 
Cunha JluiJ!wdo. - Marcilio de Lacerda. - !Jia11ucl JJo••llfl. 
- Adol!liln Gm·do, · 

• 
Jusli/lcaçao 

'.l'nrlns u:> ~onrotul'ios de coll.llllissõos, inclusivo mc~mc as 
ospcoiuos, do 1:uraclcr lt•unsilorio, pot·cebcm uma gt•alifioaciio 
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i!!'ual ú que tí pi'Oposta pcln pt•cscntc emenda, ·cxccptuando-SIJ 
apenas .o Secretario da Commissiio do .TusLica o Lo~islacão 

·' l d , . o • ' apczUJ' uc Hot•cnJ, cs a c a c 1' mancas, us mais sobrccat•t•cga-
das do lrahalho. 

'l'rata-sc, portanto, de eliminar urnu exccpciio in.iusLifi
cavcl, tanto mais in,iusta quanto é notaria essa circumsl.ancia 
!lo sct• a Commissiio de Justi~u uma das mais trabalhosas o 
que pal'U logo se evidencia lembrando quu sómenl.o na acL~at 
sr)ssão legislativa funccionou clla cm ecrcn do quarenta rc
uniúes. 

Co1·tos elo que submcttcm tL comideraciio do Senado tuna 
medida que ningucm dcixurtí de t·econheccr como absoluta
mente ruzouvcl, os membros da referida Commissão ·não llJcsi
tum cm subscrever, unanimemente, a presente emenda, 

l'ARI!Cilrl 

A Commissão acceitn. 

N. 6 

Onde convier: 

Arf.. Ficam aholidas pnra lodos os cffcitos as féria~ 
collcclivas do fôro. 

Art.. A lodos os funccionnrios publ i c os da União 6 con-
cedido o rlit•cifo de gosnr isolarlnm~ntc férias rlurnntc s;; dias 
scguido8 rm caria anno, sem prejuizo dos direitos e vantagens 
que a lei lhes nssngma. 'Estas f<IJ•ias porlcrão srn· gosadns cm 
quaJ,qucr tempo r In;mr; rlm•ct•ãn, pnl'<'lln, .~cr nt•ccedidns de 
rcqncJ•imcnto (,, aul.m•irlnrle a que csf.ivct• ><ubnrrlin.ndo o fun
ccionurio. 

Art. Os minisf.rns rio filt]ll'l'lllO 1'1'ihunnl Forlcrnl, os 
rle;;cm!Jur;::nrlnt•cs ria Ci\rlo de Appcllnr;üo c os juizes fcdcrncs, 
,iuizcs de dit•cito, lli'Ci.orcs c mcmht·os do Wnistcrio Publico Fe
deral c local, lerão rlircifo a GO dias r! e fúrias c as :;osnt•úo do 
modo que não perturbem a marr.hn dos respccJ.ivos trabalhos, 
não poclcnrln l~nf raJ' cnn.iuncfnmcn.tl' no gnso rlcllns mais do 
um te·J'C;o elos membros de cnrla Tribunal, pena de rcsponsa
!Jilidudc elo il'un;;grrssor. 

AJ•t, O funccionurio e111 fét·ias sedL subslituido nos ler-
mos da lei. 

Art.. As f1h•ins não siio obl'i~nfol'ins c não podem ser 
l'~potidus rm um mesmo nnno, n conlnJ' rio ,innciro n dezem
bro, bem como não podem ser accumuladns as de um com as 
de outros nnnos. 

Snla dns sc,sõc~. de dcz6mbro de Hl23, - Eusebio d~ 
Anrlrar/P., - Jaronum.o Monteil'O. - Cunha Machado, -
Af(onso Camarao, ,..... M. Borba. - .'l.la!•cilio rle Lacerda. ' 

51 - Vol, XIV 8 
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Justi{icaçàG 

A presente omendr. vem sat.JsJa~ur a urna necesidade in
iliscutivnl na socierlarlc moderna, qual seJ~ a de llllJ•Cdir que 
fi.quo paralysuda completamente l)or longo~ dias a vida fo
rcllSC, Hllcl'iricando volUmosos interesses pelo atardrmwnto do 
decisões indispcnsuvnis ú normulizacão de importantes nego
cios que, prcoccupum as vaze> milhares do pessoas . .O recurso 
apresentado tem o ef!eito de remediar O· mal o favorecer os 
projudi•:ados, scrr, sobrecarregar ou difl'icullar u quem que1· 
que seja. 

Os ,juizes continuam a ter as suas férias, o movimento 
forense mantem-se normal c os ,iurJsdiccionados não terão 
:rcsLriccões, pelas delongas. na solucão de suas demandas o 
principalmente na segurança o nn,' rcstituiçii.o de suas liber
dades. 

Sala das sessões, 15 de dezembro de 1923. 

PARECER 

A Commissão acceita a emenda para, em projecto espe
cial, ser conven)entemente estudada. 

N. 7 

Fica o Governo autorizado a dar como auxilio para a 
conclusão das obras do Instituto de Protecção c Assistencia á 
Infancia do Rio de Janeiro, 100:000$000. 

Sala das Commissões, de novembro de 1923. - M.arcilio 
de Lacerda .. 

Justificação 

O Instituto de Protecção c Assistencla á Infancia do Rio 
de Janeiro, pelos fundamentos do seu vasto, completo e utili
tario pt'ogrnmma, pelos, inclisculivelmenle, salutares resulta
dos já registrados é, de l.odas as instituições nacionaes, talvez 
a quo mcreca da parte dos poderes publioos os mais carinho
sos olhares, pois que ollu cuida desvcludamenle da crianca e 
teve o merilo de haver, pela primeira vez, no Brasil, lanoado 
a semento da prot.eccüo scientii'iM directa e indil•ecia á in~ 
fo:ncia, introduzindo em nosso meio pt•ocossos novos e instí
tuicõos do maior alcance social o que por Lodo o LerritoriQ 
brasileiro so foram ramificando, encontrando os mais devota
dos irniladorcs da santa iniciu:.iva. 

O Insl.itulo de Prolecçüo c Assisl.encin ;\ Irift~ncia do Rio 
de Janeiro aló H de julho do 102.3, .qum· rli~er em 2:l unnos 
do pleno i'unccionamei1Lo, amparou rn11is. do 120 mil iudivi
duos com soccot•t•os que, em um calculo minimo, montam a 
cerca do 7, ~o o contos de réis. 
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Si se juntar aos desse instituto os serviços das J 7 filiaes 
quu essa obra possuo em Lodo o Brasil, veril'icar-se-ha já ha
verem sido amparado~ mui~ do quatroceuto~ e vinte mil indi
vidiiOS r.om soccorros, em um calculo, mínimo, computados em 
r11ais de 16 mil contos. 

Detavhando-se os calculus chega-se á conclusão de que !i
mmlio os soccorJ'OS dados a cada iru.livilluo pelo custo de 18$376 
(ua média), L'Occbeu olle beneficies no valor de 71$il:l2, o que 
sigttifica di~cr haver o instituto podido grandemente auxiliar 
os seus soccorL~idos. 

Diante dessas rapidas cousideracões, faci! é comprehendor 
a necessidade imJJUl'iosa de coucurJ'Ct' u .illstado com a relativa
::uento modica quantia de quatJ·oceutos contos, afim de que, 
podendo com essa quóta ser finalizadas as obras do gL·ande 
oc.lil'icío da rua Moncol'VO :Filho n. 90, e pertencendo ao insti
tuto, por !'alta absoluta de recursos suspensas desde 1918, seja 
a grande obra permiWdo realizar, por completo, o seu ma
gnanimo programrua. 

. PAl\11:01111 

T~atando-~e de uma sunples autorização, a íJommissíio 
acceita a emenda, que se ~efere a um instituto de reconhe
cida benemerencia .• 

N. 8 

A' verba __, Subvencõe~, Santa Casa de Victoria, Estado 
do E8pirito Santo, em vez de 15 contos, diga-se 20:000$000. 

Santa Casa de Cachoeiro do Hapemirim, Estado do Espi
rHo Santo, em vez de 3:000$, diga-se 5:000$000. 

(J7o1Jche da Casa dos Expostos do Rio de Janeiro, em vez 
de 20 contos, diga-se 25 :000$000. 

Santa ansa de Aasis, Estado de S. Paulo, 2:000$000. 

Sala das sessões, 15 dezembro de 1923 .-1\lm•cilio de 
Lacerda. 

Justificação 

As instit.uicões de caridade contempladas nesta cmonda 
s~o merecedoras de protecção dos poderes publicos, tão grande 
é a somma de serviços que ellns prost.am á humanidade, com 
a assist.encia que d~ aos doentec o aos abandonados. 

PARECER 

A Commissno não nccrifa n rmnnctn, rrnc. apozàr ctc di
minui!• a subvencüo da Santa Casa ele Victoria, augmenta ou

. .t~as e crêa uma subvenclio nova. 
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N, O 
Onde convier: 

Silo consjder~dos valido:; . para o cxercioi~ •da profissão, 
cn·, todo terrilorJo da Republica os diplomas ccnferidos, ató 
102-1, pela F.scola de Pharmacia c Odontologia do Rio de .Ta
ncil'o, com sédo nesta CapHal, de accõrdo com o decretos nu
meros 8.G59 e 8.6G2, de abril de 1911, escola e·sta já reco
nhecida de utilidade publica pc.lo decreto n. 4.205, de b de de
zembro de 1920. 

Sala das Commissões, 15 de dezembro de 1923.- JJ ar
cílio de Lace1•da. 

Justificação 

A Escola de Pharmacia c Odontologia do Rio de Janeiro, 
foi fnndadn em 2 de setembro de 1014, sob a vigencia dos de
cretos ns. s. G.30 c .s. GG2, de abril de 1911. c, de accOrdo com 
os mesmos dccrcto·s, registrada em 24 de. outubro de 1914, 
quando foi publicado o seu regulamento, contando, portanto, 
nove annos de cxíslcncia continua, no decu.rso dos ,quaes for
mou 7.!'~ alumnos, sendo ii cm pharmacin e. 61 em odontologia. 

<Os estatutos da ·escnln (doe. 1j, foram devidamente re
gisl!'aclo's nos termos rln lei, cm 24 de outubro de 1914 (doe. 2), 
c alterados cm 17 de ,ían0.i!'O de 1018 (doe. 3), cm virtude de 
i.OJ' sido ext.incto o cm·so de direito que havia lambem na es
cola, por nilo o permiltir o dispositivo legal cm vigor; os pro
grammas do seus dous r.U:rsos (doe. 1,, encontram-se, de .per
feito aMOrdo com o que preceitua a lei vigente, con:stando das 
mesmas cadeil'ns enquadradas nos programmas dos mesmos 
cursos da Faculdade de Medicina do Rio de. Janeiro . 

. ,, ... 
' ' i PARECER 

A Comml&süo mantóm o seu parecer contrario á emenda, 
emittido por occasião da 2' discussilo. 

N. 1() 

Onde convier: 

<.:. · Art. Fica ostensivo aos ,juizes fcderaes e seus sub-
sl itnlns o nos juizes locncs do Tcrritorio ·do Acre o disposto 
nci nrt. 110, paragrapho unico dnlci.n .. 3.044, do 31 do de
zembro dil 1918. - Manocl Borba .. '"-- Jeronvmo Monteiro. 
- Eu .. çebio de Andrade. - Marcilio de Laccrcla. - A(fonso 
Camarao. 

Jttsti(icação ·. 

A lei n. 2.350, de 31 do .dcz.cmbro do 1910, nci.seu ar
tlgo 3', n. III, mandou qtle ·as. custas, dos juizes lo~Ms 1ossom 
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cobradas !lm •estampilhas .pnrn n União regímen que foi tnm
]JI}m !Lpplicndn nos juizes f~>dcrncs pelo nrt. 9' dn lei nume
ro 2.541, do 1 do jnnciro do 1022. 

PosLcriormcnt.o a ·lei n. 2.02.\, do 5 do jamiro de 1915, 
no sou art. 14, r1Jstnbolccllu as custa~ cm dinhoiro pnrn os 
prctorcs, sendo essa vantagem •estendida, pela lei n. 3.6-14 
da 31 do dezembro de 1918, a todos os magistradoE. locaes ctci 
Districtu, quo assim, até hoje, •gosam das oustns .. Os juizos 
fcderacs daqui o dos Estados, porém, continuaram n n~l'cca
dal-as 1lm scllo, do que resulta a insLituição iUogica de um 
regímen diverso pnra as duas justiças, quo recebem organi
~nçlio do mesmo poder f•cdcral, .que tl o Congresso •. 

PARECER 

Projecto separado. 

N. H 

Onde convier: 

No caso de vn11:a nn Tnspccf.oria de Prophylaxin Mnril.ima 
do Po~t.n do Rio· ele Janeiro. serão c:x-lcnsivns os favores do 
nrt.. 1G dri dccrcln log:islnl.ivo, n. 4.555, de 10 de agosto de 
1922 aos medicas .que ahi desempenham, cm substituições in
terinas, as funcçõcs de ad,iunto~mcdico c estavam c~ exerci
cio quando' foi promJ!Igndo o citado de~rclo n_. 4. 55o, !?ara_ o 
fim de serem nprovCJlados como effcctJvos, amda que Já nao 
estejam no serviço da repartição, por te~ cessado a interini
dade nnlcs da occurrcncin da vngn •. 

Rio, 20 do de~cmbrd de 1023. - Olcam·io P'into. 

p,\ Rl!Clll\ 

A Cnmmi~~fln mnnlr!m n ~cn pm•cccr omill ir! o, pnr 
nocnsiiin rln 2' rtisC11SSflo, ~obre cmenrln irlrnlirn. 

N. 12 

Onrle convier: 

Sn!ll'rnrfin nn Cn1Jcgin Diner;;nno rir MnsRm'6 (nio C:rnnrlo 
dn NnJ•Ir), ';,:000$000. 

Scnnrlo Fcclcrnl, dr rlrzcmh:•r1 rir :lü23.- Frrrcirn Chaves 

Ju sti {lr.aç!lo 

A subvcnciin, n que so r~fore n cmcnrln, tom figurado nos 
oronmcnlos anl.oriorcs, r.xcopluncln o vigente, Trntn-se elo um 
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est.abeleciment.o rln oMino primnrin o secundaria, que, gii
sando de justo renome, /.em prestnrlo ~clcvnnt.os serviços aos 
jovens da reg.ião serrana no int.eriot• do' Estudo, nos quaes nfío 
ó •f~tcil buscar na capital, o prer.ar·o necessario nos estudos nos 
cursos superiores. 

PARECER 

A Commissüo ncceitn. 

N. i3 

Verba 31. 

:Ao Patronato' de Menores, .para a manutenção e custeio 
dos seguintes ostabelccimentos, cuja administração lhe foi 
confiada pelo Governo c tambem para auxiliar a assistencin 
de seus estabelccimcnl.os: Casa dn Infancin (Instituto de 
.Puericultura) c Asylo de Nossa Senho'ra da Pompeia, para as 
f.ilhas desvalidas dos sentenciados, inclusive despezns de in
specção c transporte proprio, q11atrocenl.os c cincocnLa conlos, 
assim distribuídos: 

Estabelecimentos, C1t.ja adm:inistraçúo foi c.on(iada pelo Go
verno ao Patronato de Menores 

Casa de Preservncfio . . .. , ... , . , .......•.. 
Asylo Agrícola .Santa Isabel, com inclusão 

do aluguel da propriedade na importancin 
de doze co'nl.os de ré is nnnuaes , , , .. , , . 

Casn de prevenção e reforma . . , .. , . , . , . , . 
Orphanato Osorio , . , ....... , ..... , , ... . 

200:000$000 

72:000$000 
100:000$000 
60:000$000 

E.vtabalecirncntos do Pa.tr·O?rato da Menores 

C:~sa da Infancia , , , , . , ...... , , . , , .... , , . 
Asylo de Nossa Scnhor:n dn Plirnpoin , .. , ... 

12: 000${100 
12:000$000 

MarciUo tla Lacerda, 

Justificação 

Como se viJ tln discriminação das verbas, o Patronato de 
Menores, fundm·Jo cm 1 nos pelos Juizes dos Orphãos desta ci
dade, apeznr dos valiosos ser•vicos que hn nnnos vam prn~tnndo 
ao paiz, na ndrnini~tmcão de vnrios esl.ullolecimenl.os, 1111A dos
officinlizndos, outros ultimnmenlo CJ•ondos - ú apenas fn .. 
vorecido com a verba ·Jo vinl.e o quatro contos, repartida por 
metade, parn cada um de seus cst.nbelccimentos, 

Cnsn rln rnrancin (Instituto de Puericultura) c Asylo Nossa 
Sonhem de l'ompaia, pnrn as filhas desvalidas dos sontcn-
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cindas. Este Asylo, fundado pelo. viuvo. do Sr. almirante For
~ ter Vida!, unico nesta cidade, que se destina áquello. indis
pensavel nssistenci(l, ter·ia dcsappurecido si não fôra o apoio 
do Patronato c o pequeno auxilio que lho prestou o anno pas
sado o Congresso Nacional, 

Por omissão de cópia, fm•am supprimi·das da proposta do 
Governo pela Gamara dos Srs. Deputados, aquellas duas 
verbas, e por falta de clareza, pequena parte das destinac!as 
ú manutenção e custeio da Caso. de Preservação, o. qual pelo. 
nova organização de seus serviços, teró. do figurar com menor 
verbo., o.fim de que se possa aLtendcr o.o custeio da secção fe
minina que pnssat·:í a ler economia propria e governo inde
pendente, sob n denominação do Casa de Prevenção e Re-' 
fm·mtl. rteduzirla u vol'ba da IJasa do Presorva~ão, fnz-se mis
l6r completar u difl'orcnça relativa ao custeio da Casa ·.:1~ 
Prevenção e f1eforma, com !I quantia constante da emenda, a 
qual figumva na .proposta do Governo, afim de que não sof
i'rnm os dous estabelecimentos. 

Essa organizacão, melhora enormemente os serviços de 
assistencia, pois pcrmittc, dentre outras providencias, que a 
Casa de Prevencão e RoJo!·mn, seja regi·da pela Communidado 
r.r s fl!l üs do Bom Pastor. 

PARECER 

A Commissão accei ta a emenda. 

N. 14 

Na verba 20 - Assistencin a Alienados. onde diz um mo
dico encarregado do Serviço Technico de Cirurgia~. - diga
se: Um cirurgião, de homens, chefe de set•viço. - Ma?•cilici 
rJe Lacerda. 

Ju.!ti(icaçao 

Actualmente, como cm todos os hospitnes (S. Fro.ncisco 
de Assis, Santa Cnsn de Misericordin, cf.c., etc./, o serviço de 
cirurgia da Assistencin a Alienados esltí dividido em cirurgin 
de homens e cirurgia do mulheres r.omplctnmcnlo auto
nomes. 

O de mulhevcs, tem como chefe rle sr.rvico o cirurgmo
gynecologisln, c o do homens. é cllcfin:lo pelo «medico encar-
regado do serviço tochnico do cirurgia). · 

A proscnl.c emenda ll•nt.a, porf.nnt..:>, do corrgir n nnomalhi 
ria rlr.nominnçíio existente, subslif.uinrln-n pela r!e cirurgin. rio 
homens, chefe do serviço, sem ncnrrclm· nu:;-mcnto de ilos
peza. 

,. 
1:; 

• 
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A Commissiio acc~il.:l n emenda com n seguinte rerln:cçfl.o: 

Onda so ·diz: 

1 modico ononrr<!gado do sorvico l.echnico do opht.nlmo
Jogi·a. diga-se: 1 medico oto-rhino Jaringo!ogista com instnl
I&Cão indepenclente. 

Onde so diz: 1 medico oncarregJldO do serviço tochnico 
tlQ cirurgia, clign~so: 1 cirurgião com sorvi~o indopendenl.o, 

N. 14 A 

E' ,o Governo autorizado a adiantar á directoria da Escola 
!ir. 'flelln~-Artrs nlé a imporfnncia do 200:000$000 (duzentos 
cnnl.os do róis). para a impressão 'polychromica de um cntn
lo:;n-nlbnm rln ~na galeria de fJUadros, n ~uni dcvortí ser ex
posto ú. vcndn pelo pro0o {i e custo, rever i endo, erti•ÜO, a impor
t.nncin nrnrndn nessa vcndn aos cofres do Thesouro. - Mar-
'l' I L d · ·f· • ···•· c1 .w t r. acer a. ,. ~: .J. •• 

.. 

Não hn museu de arte. (JIJ ccJ•fn imporlancia, que n~o 
possua o sou catalogo reprodu1.indo r.m cAros nnl.urnes os 
·fJuadrns dn sun :;nlerin. A utilidndc {lesses catnlo;;os niio carece 
sm· nnr.ominda. Nem toda gente pórlr nndm• '[1clo mundo a pcs
(Juiznr ns galerias cclchrcs, familinrisnmlo-s,, com as obrn~ 
primn~ dos grandes artisl.ns. E' só através das rcproduccões 
que o~ modcl'Jlos processos graphicos pcrmil!mu que podemos 
fnz~1· irlén da~ mais cclr!Jrrs cnllor.cõns arlisl5ca;; elo Universo, 
A obra hoje celebro do Wilhclm .Bode foz mais pelo conhcct
mcnl.o das obras pr•imas rlc todas as (•scolns de pinLura do 
todos ns paizrs. rrrn·oduzindo-ns nns côJ·cs nr.Ltll'aes do quo 
quanto sobJ•c cllns haviam cscriplo nnt.•s os maiores crit.icos 
do todas os tempos. Es~n vul;mrizncfin npproxima rio publico 
ns galerias pnt•n n mniorin !nncccssiveis. As galm•ins de :'lOSSR 
m:scoln de Bo!lns-Artcs, n nüo ser por um ou outro do seus 
quadros, süo c(uasi cm absoluto rlcsconhccil!as. lDltll'imir o seu 
calnlogo-album, por processos do impressão polychromica, ó 
uma obra ulil de divulgauüo o vulgar·í~ação de suas riquezas. 
contribuindo não sú para fnzel-ns mni~ cohllecidns o aprc
'oiadns mns tambem para n eclucacüo rlo goslo nrListico elo 
nosso povo. 

PARECER 

A m~iol'ia dO: Commissüo acccítn a emenda. 
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N. 15 

Verba n. 17- Material da Casa de DctenQüo. 

Onde convier: 

Accrescentc-se: au:;menlad11 do 3:000$, (tJ•es contos de 
róis), nnnunes para aluguel da casa do sub-director da Casa 
de Delencão que, actualmente, s6 tem 1508 menõnes. - Mal'
cilio de Lacerda. 

Justi{icaçüo 

A presente emenda deve ser acceita pela commissão de Fi
nancas porque o sub-director da Casa de Dctcncüo, sendo obri
gado por forca do regulamento n morar proximo no estabele
cimento onde serve ha 20 annos, não o póde fazer, visto o 
Governo s6 lhe dar 150$ para aiu:;ucl de casa, c as casas de 
aluguel, nestes ull.imos dous nnnos, umas dul,iicaram, outras 
triplicaram do valor nos alugueis. 

Além disto, os vencimentos do sub-director süo apenas 
500$, quando outros 1'unccionarios da Republica, largamente 
remunerados, toem quantias maiores para aluguel das casas 
em que moram. 

E, como o porteiro da Casa de Corrccc,ão tem 150$ parn 
llluguel da casa onde habita, estabelece-se uma anomalia que 
ó preciso desapparecer, porque, um porteiro não tem n reprc
sentncão que deve ter um sub-director de repnrticão pu
blica. 

PARECER , .... 

:- :A: Cómmissii~,niio neonselhn a approvnçüo da emenda •. 

N. f6 

Onde convier: 

Os nctuncs vigias cln Inspectoria rlc Policia Mnritimn 
'(desta Capital) denominar-se-hão guardas de Policia ~.lari
f.imn. com igu~c.> vantagens o direitos qno gnsnm ns ;:nnrdns 
snnilnrios ela Inspectoria de Snudo do Pm•lo desta CnJlilnl, fi- •) 
cnndn n'bcrto3 os necessnrios crcdilos. - Marcilio de Lacc1'Cia. 

Ju.;Nfic~r;ao 

E' elo jtlsticn n approvnçüo cln presente emenda l.rnlnncln
s~ elo homens que desempenham fnnccõcs no mnr o l"fi1C n nn
lmo;m do seus serviços exige-lhes certo nppnrnt.o quq lhes 
fornn muito (Jispcndiosn n vidà com tão pequenos ~cn~111lOn
lm, sendo justo que estes ;pnsscm n gosar os dJre1tos de 
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funccJ.onnrios, como gosnm aquolles pelos quacs querem ser. 
cqu i parados. 

PARECEU 

A Conunissão nilo accoita ll! emenda quo trat-a de equi
r,::,racão. 

N. 1.7 

Onde convier: 

Ficam extensivas n:os feguistas, marinheiros o remado
res da Inspectoria do Policia Marítima (desta Capital), todas 
as vantagens o regalias do que goso:m os seus coliogas da In
spectoria de Propbylaxia. Marítima, abrindo-se para estes fins 
o.s cJ•edilos necessarios. - lúarciUo de Lacerda. 

Justi{icaçl!.o 

A PI'esenlo emenda merece inteiro apoio, pois que n esta 
cusn putisarnm rlesapcrceLictns as presentes cal.cgol'ias quando 
ideniico dispositivo foi approvn:do o que se aoha sob o art. 1.0 
da lei n. 3.674, de janeiro de 1919, lei de areamento, visando 
nnicamentc patrões l)ilachinistas e motoristas, sendo que es
tes Lambem estão sujeitos aos ·mesmos rigores e intemperies, 
por que passam os seus oollegas da Sa'ude Publica.. 

PARECER 

A Commissão não ·póde dar o seu assentimento ú emenda 
por se referir a cquiparacüo de vencimentos, o que contraria· 
o cJ·itol'io que roi obrigndn n adoptar ~m visf.O: dn situação fi
n3ncia . 

N. 18 

Vm•hn n. 17-Mnlnrinl cln CnRn r!n Drf.nnoiln. 

Onde convier: 

Accresoenl.c-sc: Augmenlada de 3 :·000$ (tres contos de 
réis) nnnunos para aluguel da casa do sub-director dn Casa 
de Detenc;lio qne actualmente só tem 150$ rnensaes. - llfm•
iaio rir. Lace1'rla. 

Ju.sii(icação 

A prn3cnl.~ emenda deve ser ncceitn pcln Commis.qüo de 
Finnnc:as, pOJ'f!UC o anb-direcl.nr da Cnsn de Dof.enciío sendo 
obrigado por foron do rcg-ula'rnont.o n morar proximo ao estn
belcoimonto onde servo hn 20 nnnos, não o póae fnzel', visto o 
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Governo só lhe dn,r 150.$ para nluguol de casa o as casas ao 
nl~lguol nestes ult.1mos dous nnnoa umu's duplicaram, outras 
tr1pl1eamm de valnr nos alugueis. 

Além disto, os vencimentos elo sub-director são apenas 
500$, quando oul.roa funccionnrios dn Republica largamente 
remunern'dos l.com quantias maiores paPa aluguel das casas 
om quu moram. 

E, como o porteiro da Casa do Correccfio tom 150$ para 
aluguel da casa onde habita, estabelece-c~ uma a'noma!i(l que 
é preciso dosapparecer, porquo um porteiro não tem a repre
sentação que devo ler um sub-director de reparticilo publica. 

PARECER 

A emenda está projnclicncln por ser repeticlio. 

N. 119 

Accresccnto-so no nrt. 262 do d•ecroto n. 9.263, de 28 
qunnto não prestar f!nnr,n. ~10. A prescrlpclio da acclio pe
nal interrompe-se desde a data da int.lmação da Rontença 
condomnntorin ao· ré o. 

Ao nrl. 308. § 2'. ncorescento-so: observado o disposto 
n0q pnrngrnphos 9• e 10 do art. 26~. - ~larcilio de Lacerda .. 

Ju8titicaçllo 

AR tlmondns orn apresontndns veem preencher lnouna8 
~xistcnf,rs no decreto n, n. 263 que reorganizou n .Tustioa no 
Districf,n Fndnrn.l. 

O processo dos crimas r.n,in ,inlA'nmonto cabo Mil Protd
rcs criminneA é feito R11mmnriwmento. Os nccusados silo 
oonrlcmnndns ~n nhsolvidos. nrt. 262 " sP-us J)araf"!'apho!, 
som qnc essas scntoncns sP.jnm precedidas dos de!lllBCbos ou 
sentoncns de rrommcin. Si por um Jndd nhl'evlou-se a mnr
ohn rlesses proccr.sos. r>nr nnt.rn nhrin-so a porta a muito!! 
rrn.q. nos de.qpncho.q 011 Rontoncns do pronuncia resultavam 
n. inl.crrnp0fio rln prnscripclto rln lbCo!ío penal e o rt!o fleava 
su,icito á prisfio. snlvo si prestasse f!nnca. 

Acl,nnlmentc o nccusndo. si não fôr preso em flagrante, 
escn11n fi nccfío dn. ,inst.ir,n. r.nm fneilitlnde. OondMI1nn~o tem 
scirncin dn ~ontencn c ~i dentrn rle nif,o dins nppellnl' da TM!
mn. cont.imí!\ n llvrnr-~o goltn nt.~. m.1A n 3' Cnmnrn ~P mnnifll!I
t.r.. o qnn 111mnn so ~á no monorprn1.n doane o do tres mezes •. 
11. rnnsnrr:1nncin e nnn l.rnlnndn-gr de 11m crime nflnnçavel, ó 
ncr.n~ndo nor nffn I.Pr .~irln nr~so nm flngront.o nnncn. fJllm n 
rmnnr!nnidnrlo de nrcstnr finnnn n mnis: a prescripcl!o d!i 
11"enn prnnt n~ .qn inl.nrrnmpn n:t clntn dr1 pulllicnçno tld nMI'Ir
rtnm c o nrousnrln r,ondnmnnrlo n t.rns mczes d•e prlsl!o. pode
:·6 rllr:n pnclMTlos rli1.nr qun sn snlvnm sempre peln !.nngente 
dl'. l11;r.sclllpGfin ·- pois rnro n snnl.onr,n contlemnntorin é con~ 
firmndn nn~~R do seis mczcs ·dn dntn do erlme. 

I 
• 1 

1 
' 
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. Rel~vá ii.ÍI~dn nõlar que no rcglmon natual não se justi~ 
ficll. a 4Isposiçao do nrt. u• § 4' dn lei n. G2S conhecida -por 
lcJ Alfredo l'into. ' 

O Codigo flo Processn ele 1832 dispõe, nrt. 100: nos cri-· 
mçs que não tiverem pena maior qu~ n do seis mczcs d~ 
prisão ou desterro .para ;fóra dn comarca os r6os livram-se 
soltos. ' 

Esta disposição reproduz o disposto no nrt., 179 § o• 
in fina da •Constituição do Impcrio. 

No regímen actual como bem o demonstrou o desembar
gador Lima Drummond, de saudosa memoria, os crimes são 
afiançaveis ou inafiançaveis em vista do exposto no arti
go 72 .paragraphos 13 e 14 da Constituição de 24 do fevereiro. 

A citada Jci Alfredo Pinf,o, legislando :pni'a o DJ.strlcto 
Federal no rcferido nrt. 5' § 4', ·I'Cstringe o prnw do seis 
mczcs para tres mczcs, quando o nccusndo estiver incurso cm 
nrMgo do Codigo Penal cu,io max!mo de pena imposta fôr •O 
de trcs mcz•cs ae prisão ocl!ular .. 

Aventaremos uma hypothcsc. Approvndas as cmendws 
ora apresentadas, um individuo incurso no art. 303 do Codi
go Penal, cu,ío mnximo da pena é o de um anno do prisão 
celluinr, condemnado no mínimo são tres mozcs póde invo. 
car cm seu favor a citada disposi~ão da loi n. 028 .. 

A sentenca de pronuncia •obrigal-o--la n -prisão, salvo sl 
prcstlll'SC fiançn porqu•Q esta eonsidc.ral-o-in incurso no nrti·· 
gu 303, no passo que a sentença cond•Qmnntoria tem qne pre. 
cizar por tempo certo que lhe 6 imposto, 

PAnECEn 

A Comm~~~U.o :acc:()ih a emenda :parn consLitiLJÍ1' pro-
jcrlo c~pecinl. ·· · ' 

. I "" 

N. 20 

Onde conv.ier: 

Pnra a impressl!o polyc!Jronicn de uni Cntalogo.:A!bum, 
reprortnzindo os melhores quadros existentes na Galeria da 
ERcola de Bellns Artes: 200:000$000., 

Não lm muscn d'nrtc de certa imporf.nncin .qno nl'Eo pM
~un o sen cnt.nlogo rc.prodnzindo ~as cores nat11rnes ·os qun
drns rln snn. !(nlcrin. A tll1ilidado desses ·catalog-as não cnro
cn snr rncom:indn. Nem toda gentn .pOdo andar pelo mundo 
11 pf\~quiznr as !(nlcrins eelchros, familiarizando-se com as 
ohrns pr!mns rlos grandes artistas .. E' s6 através das repro
dnccücs qnc• ·os modernos processos graphicos permlttom que 
pn!lÍ>m(}s fn?.t!r idéa dns mn!s crnl~bres collocçües art.isticas do 
Tlnivcrso. A nhrn ho,lo celebro de Wilhol.m Bode fez mais 
r~ln conhncimcnt.o dns obrns oprimas do todas ns \lscolas do 
pintura do todos os pn!z.ns, rcp·rodnzindo-ns nns cores nntu
racs do quo qunn·Lo sobre I)J1a•s hnvi~m ·cscnlpto nntcs os 
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maiorc~ ct•il!cos ele Lodos os tempos. Essa vulgariza~no appro
xima elo publico as galerias parn. a maioria inacccsstveis •. 
• -\s galerias de nossa Escola do Bciias Arles a não sur por 
um ou outro <lo seus quadros são .quasi lJm absoluto desco
n.nccidos . .Imprimir o seu cntalogo-alburn, por .p.rocessos do 
impressão polychron ica ú uma obra utll do divulgação o vul
gartzal,~ão OG suas ri·quezas, contrihumclo nào .para fatal-as 
mais conhecidas o apreciadas, mas Lambem .para a educa
çilo do gosto artístico de nosso povo. 

J~sses volumes serão vendidos pelo prcco do ·custo, fi
cando as·sim o Governo acoberto do PL'cluizo. 

Sala das scssücs, 20 de dezembro do l 023. -Mat'cilío 
rlc Laccrcla., 

PARECER 

A emenda é rcproduc1•ão de outra, que jú leve pm•ecot'., 
Prejudicada. 

N. 21 

Onde convier: 

E' concc.clida ao port.c~ro 1u :';: •. sn do Dcten,;ün n impm·
f.an~ia r.lu l :HO$, annunes, pat·a aluguel do casa. - Marcilio 
de Laecrda. 

Justificação 

O porl.ciro da Cusn de Dc/,c;l\\ÜO ú !.alvor. um dos uni~os 
funccionnrios dessa categoria que nmrb uno tiveram c'~n \'an
t.agom, accrcscondo n circumsLnncia de ·ser ub!'igado, pnlo re
gulamento, a permanecer no sou po.,Lo daJ seis horas ela ma .. 
nhü t\s sois ria !.arde c. residir proximo da l.'eparl.iQfio. o qu~ 
p!'OSOntomcnlo não aconl.cco pelas rlifl'icu!dudes cm obLOJ' ca·su 
nus immcdiuções rlo csl.abcl~.nimento. 

E' preciso salientar, ainda, que os ~cu; vcncimenl.os nn
nuacs são ainda do 1 :81}0,$, de modo que, p:::g-at!r.lo cn'n eOJJJil 
fnz ncl.unlmcntc, sem auxilio :.lgnm l.ln E~l.urJo. nada !!lo '"!'ra 
ás necessidades mnts urgentes cn fnrmlin, cr•eundo-Jile sil.uacfio 
nssús cmbarar;osa o de diffieil sohtci\o, vistn não poder cm
pregar· sua actividade cm oul.t•o mister que não ;;cjn o tln,l 
funccões que. exerce. 

Sala das sessões, cm 20 de novem!Jt•o de 1023. ·" '~ \, ~, r· • 
PA!lllC&ll 

A Commissüo não póde aconselhar n appr0vnção da 
emenda, quo envolve ausmcnto do despeza ., • · 
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N. 22 

Onde convier: 

Art. Na audienoin ri c nhorl.nra tlo (oztammlto,: o Ju izn 
ria Provedoria OI'rlOIHll'(t que ;:e,i[liil ap:•egnndos os llfliiiCs dos 
l.estadOI'CS c de l.nrlns os he.l'clciros c Jos·al.arins, iudicaclos, hen1 
como os dos curadores, o que constai::\ do re'spcctiYo Lermo, 

Al't. As sentenças :!e ,iulgnmcnl.o rle pnrlilha.l on ad-
judica\:õcs, nos ,juizos da prnvodoi·ia, orphãus ou civnl, pam 
conllccimcnlo de tnrlos ns intm·cH's.trln~, ~nr·iin sr"llJII'I' apr·e
goados na primeira audiencia a seguir a sna pulJlJc:w:io l'ti! 

carf.orio. • 
Al't, O respectivo porLcir•o do;; and i l.u!'iu:: I :• :·.í :·::r 

cada pregão a •que allude os ai'i.ig·cs supra, dr•us mil r·éis 
.(2$000) . - Marcilio de Lacerda, 

Justificação 

A emenda visa regulamcnt;>r os proocssn:1 ""' ~111: l1aia 
interessados herdeiros ou legrttarios, os auaes rlevcur l.rJI' 
sciencia officinl de todos os termos das scittcnças de• .. inl~.a
mcnto·s de partilhas ou das nrljuJicaliõcs, cvitnnrlu a.<.<iiii, 
surpresas ou prejuizos que possam advir ·da falta de orien
tação previa dos seus legados ou t~rmos do partilha, 

PARECER 

A Commissão acceita a. emenda pura constituir Jli'ojccto 
especial. 

N. 23 

Onde convier: 

Bão considerados validos, para o exerciJJO da profissão, 
em todo territorio da Republica os diplom~.s conferidos, até 
1924, pela Escola de Pharmacia e Odontologia do Rio de Ja
neiro, com séde nesta Capital, de accOrdo com o decretos nu
meros 8.650 e 8.662, de .abril de 1911, escola esta já reco
nhecida do utilidade publica peJo decreto n. 4,205, de 9 de do-

r: zembro de 1920, 

Sala das Commissües, 20 de dezembro de 1!l23.-Mu'l'
cilio de Lacerda. 

Justificaçlto 

A Escolrt de Plun·maeilt o Odontologia do Rio de Janeiro, 
foi runduda cm ~ do setembro de 1014, sob ·'I vlgencia dos de
llr!ltos :ns. 8.6,59 e 8 .• 662, pe abril !le 191,1, e, !i~ aooO.rdo c!!!ll 
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os mesmos decreLo's, registrada om 24 de. outubro de 191.4, 
quando foi publicado o seu rcgu!nn1onto, contando, portanto, 
nove nnno.> do cxistencia continuo., no dc0urso dos quacs for
mou 72 niU111[JOS, sondo 11 em pharmacia e. 61 em odontologia. 

Os osl.alutos dn escoh1 (doe. 1), 'foram rJovidamonte ro
giutratlu's nos termos da lei, om 2·1 de outubro de 1914 (doe. 2), 
o ultcrndos cm 17 do janeiro de l 918 (doe. 3), cm virtude do 
to1· sido oxl.iiwln o clíl'HO elo cliJ•oito que havia Lambem na os
cola, pol' não o pel'mil.t.iJ· o dispo.~ilivo legal cm vigor; os pro
gramma.; rJo seus llous cu.t•sos (doe, 4), encontrtun-s~. do .per
feito accóJ•do CUIII o que preceitua a loi vigente, coll'stando das 
anosmas curloirns enquadradas nos pJ•ogrammns dos mesmos 
cmsus da Faculdarle de Medicina do Uio clu .Tanoiro. 

PAIINC!m 

Prejudicada. A Commissüo jú ~mif.Liu par~cm· sobre 
crnendn identiaa. 

N. 24 

Onde convi or: 

O Institulo Nacional de Muai~a r>odcrá emprestar, oorn 
as devida:s garnntins, as musicas do qu~ neccssit.nr 11 Sacie
dado de Concertos Symphonicos. 

Sala das sessões, 20 do dezembro do 1923.-.ilfa·rci!io 
de Lac~dp.. 

!1t,vtificacã•> 

A. emenda acima visa favorecer a uma .;~clodadc crtw lorn 
trabalhado muito pela arte nacional. Ha musicas quo só o 
instituto possue e que sómentc em virtud~ desse autoriza
cão pode emprestar. 

PARECER 

A Commissfio acceita a emenda. 

N. 25 

Onde convier: 

Arl, E' prorogndo por J'ltlJS liJll anuo o fH'ilZO pnrn 
validade dos concursos realizados om ·1921, no Departamento 
Nacional rio Snudc Publica. 

Sala das sessões, em 20 clti dezembro db 1023.- Ew·abio 
di! Andrade .. 
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Just i(icação 

A emenda uniformiza o prazo. já adoptado para "'rnndc 
nt!n:cJ·o dp concursos cm vaJ•ios departamentos ela publ i~a nrl
llllllltili'acuo dando-lhes validade durante igual Lempo, 

Esla emenda .ití mereceu da Commissãn de FinaLIJ'.a> dn 
Srmado fi!IL'e_ccr J'ayomvcl cunfornLe ti C podet·.(J vêt• á pâg. H 
du :wulou dltilt'JlJUtdo pura votarão do parecer sob n ·•:; cto 
1022. .. . - ' 

11.\l\ECE!\ 

A Commissüo ó fnvoravol á emenda. 

N. 2G 

A verlJa 10• - Officina grnphica: 

SubslHua-se a palavra «diaria,, pela de qsalario annual». 
'' 

Just·i{icação 

Os opcrarins das ol'fícinas do Arcltivo Nacional me fi
zeram cnlJ•c:;a do s~.:;uíntc 'mmno.rinl .inst.iricalivo: 

•Jllmo. SI'. Dr. Trit\rm •Jlachnclo - N6g, nJ operarias da 
oJ'J'icina do Arcltivo Nacional somos titulados por dect•ülo nu
lltC!'O lG.03ü, !JOJ'Iaria do dir·eclol' ria rcpat'l-ir}ÜO, quo rlr.ixn
lllCIS de ler legalizado os nossos filulo> por mclivos do 'rhe
so\1.1'0 :\'acional, nfio ,quere.!' rc_q-istwtl-os, por estnrmo's -na tn
hella Mr;amcnlnrin como dJurislus. A cmc>lda que .pedimos 
a Y. Ex. para patrocinar cm r.os~o l'avtJr, ê npcr.as para con
~eguiJ'Ili•1S o regis~ro cllt no~sos tmtlos; não lm augmento do 
dc.;pl'za para o's col'rês do Thcsouro :Nacional. 

E' um dirciLro que pedimos, Jt;uni n~s nosso~ companhel
J•os da Bibliolhcca Nacional j:í udquiridv ~ cujo decreto ó o 
mesmo. 

fiio do Janeiro, !?O ele dcwml.'ro de ::023 - Dos operarias 
do Archil·o Nacion~l,, 

Sala das sessões, 20 de dezembro de 1023.-/l'itwtt Ma-
e/Lado. . . 

"· 
PARECER 

A Conunissüo ncccilu a emenda pat•a constituir projecto 
especial, cm cu,in diseussilo so vcntilat•:\ n convcnicncin de sua 
u.dopcíio apurando-se a dii'J'r.:·cnca rJo HiLuu~õe~, pnrn os cm
pros·Údos, I'esullunto du mudança do ucnqminnçitQ pi;oppsta., 
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N. 27 ,. :"' ' " 

l1.' verba lU'- OJ'I'icinti t;t·apltica: 

Ju.lli r it:w:<io 

Os opet'ill'ins du's ol'l'icinas do At•cit ivo Nacional me J'i~l1• 
rant cnlret;a do seguinlu tttenwt•ial ,insl.iJ'icntivo: 

dllmu. St•, Dr. lt•itwu Mucltado - Nós os opet•ut•ius tlc 
oJ'l'ieinus do At•ciJ ivu Nacional, sunws l.itulà!los pur dcct·ct.o 
n. !ü.U:Jü. pot·l.at·ia tln dir<!cl.or dn t•eput·l.i~ãu, que tlcixo:mus 
de tm· lc;;alixadu os noss••s l.itnlo., put• mulivos do 'fhesouro 
Nacional nfiu quet•ct' re<;isll·al-os, por· eslamJos na tabella or
í'amenlal'ill wnto di<Lristas. A em~nda que pedimos a V. Ex. 
pat'i1 patt•ocittlll' u111 nosso l'avut· é apenas para conseguirmoH 
ü ru:;isl.t•o <'III no;so:; l.itulos; não hu augmonto de despozu 
para: n!i cufi'PS do 'l'llt!:;ottt'n Nacional. 

E' um di<'<•il.o que rwtlimus, i!(ual uus nossos cülll[Janllóli
J'OS clu Bibl iuthcca Nacional, .iá adquirido c ;:ujo decreto é o 
mesmo. 

Jliu de ;raneit·o, lo de nuvcrnbt•o d<J 1023. -Dos uJ!CI'U· 
J•ios do llrcltiuo Nacional.» 

Sala das sossõos, cm dezembro do 1 0~3. - l1'inett dlu
G'!wclu, 

l'.lliECEfl 

.\ ~ntuw.la sli[H'll !urna el'l'ectil·u;; us Clll[ll'<Jt;ud"ô a t[UC ~o 
rcfct·crn, o .que eunl.mria ~~ critcri11 adopLado vela Cumuti~~iiu. 
Não púdc ser acceita. 

N. 28 

Ari.,' Os t;uat•da~ e demais etnrn·cgndos tuensalistng da 
Casa de Delutwã" dn Dislt•iclo Jo'•!de!'al sm•tio t.iluladus, tlXpc· 
tlindo-se-llws, 'p,~lo Minisli•<·io a que estit su!Jot•dinacla c;;su 
ropnl'l.inão, nô l'llRpo<'t.ivos lil.ulns do nomeação, c, para truJos 
os cft'cltos ,:osnt·ão do todos os <.lit•cil.os e vantagens de fun
c~illRJ'ÍflH tllrhlien:;, sr~ndo os :·wus ve1winwntus, sem augmcnto 
de despozn. divitlidus dous let·<;os cn1 tll'dcnudo o um l,crt.w cm 
sralificnção • 

.Sala dn,; scsslies, 2~ de <lezr.mbt•u de I !l~3. - frillatt Ma
chndo. 

CttllHitl<~l'llililn (Jllr, 
os ~ltnl'lln• rla Casa do 

S,- Vol. XIV 

.f 11.1 ti {'i ca~ri o 

1'111 vll'lurlr das t"IXi~r.neia~ do .'if't'Vi(:n, 
'f.lclencüo do Dislriclo Federal t.t·ahn· 

o 
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lllam 36 lJOras consecutivas, sómente depois del!as podendo 
folgar 12 horas e isso mesmo de noite, o que não acontece cm 
nenhuma outra reparticão; 

Considerando que aos referidos guardas incumbo manl.cr 
a ordem o a disciplina, cm contacto com muitos criminosos 
altamente temiveis; 

Considerando. que já teem fallecido diversos desses cm
JH'egados com 20, 3G e mais annos do bons serviços c as t'ami
Jias desses servidores so encontram em extrema miseria: 

PARECllR 

A Commissão mantem o seu parecer, dado cm 2• discussão, 
sobre emenda identica em vista do critcrio de não uconscrnar 
no orçamento medidas desta ordem. 

1'!. 29 

Onde convier: 

Art. Fica estabelecida a contar do 1 de janeiro do 1921, 
a gratHica~ão mensal e provisoria de oitocentos mil róis, cm 
1'avor do porteiro dos auditorias do .Juizo da Provedoria o Rc
sitluos do Districto Federal, até que sejam reconhecidos c mau
tidos os di~eitos que lhe são conferidos no art. 5', da lei nu .. 
nwro 4.440, de 31 de dezembro de 1921, ficando o mesmo ser
ventuario sem direito de propor acção de indemnização contra 
a União. 

Sala das sessões, 20 de dezembro de 1923. - Irineu Ma
chado. 

Justificação 

A lei·n. 4.HO, de 3:L de dezembro.dc 1921, no seu art. s• 
l'<mffirmando os dispositivos do decreto n. 3. 967, de 27 de de
zembro de 1019, que determina em termos imperativos, serem 
as vendas de bens judicialmente autorizados nos respectiws 
juir.os contenciosos ou administrativos da Justiça Local do 
Districlo Federal, da privativa incumbencin dos porteiros doE 
auditorias, das rcspccl.ivns varas, sendo exclusiva ~cmuncra
t;ü.o desses scrvcntunrios a porcentagem cstabel·ecida no citado 
dr.crelo n. 3.%7, a qunl 6 calculada sobre o quantum, das 
a!ludidas V·Cndns. (Vide decreto n. 3.907, de 27 do dezembt·o 
de 1910 c lei n. 1,,o10, de 31 do dezembro do 1921. art. 5', 
lleccitn Gcrnl dn nepuhlicn). I . 

Entretanto. cm virtude dn systcmnticn falta do obscr
vuncia das delrrminacõ,•s csl.nbclr.cidas nns citadas leis !'e
dcraes, ns vcndns judiciacs dns nttribuic~es do porteiro dos 
auditorias dn .luizo ria Provedoria c nesiduos do Districlo 
J<edcrnl (cxclusivnnwnl.n) Bfio sr.m]lro <'l'i'ocluadns em dcsobc
dicncia :'ts leis. Jlot' leiloeiros nuhlicos, - agentes commcr
ciaes c nfio scrvcnlunrios ,ludiciaos, com f!ngrnnte desrespeito 
ás regras esLabeJocirlns nnquollos imperiosos dispositivos le-
gues. · 

I 
I 

,, 
! 
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De muil.o o l'ocler Legislativo cm delongados dcbal.e3 e 
mcdilnrlos u'l.tJdos rlcct·cl on soiJJ'C a lcgil.imidnclc de Laes all!•i
JJ.uicües, pt·nem·awlo I'Csl nbulcccr esses direitos, votando na lei 

·Jl, 1·,2311, de :11 do tkZOJIIht·" do :1920 (llcccita), no seu UJ'l, 5!1, 
a crcucãu tlu imposto de imlustrins r. prol'iss·ú'es dü ~00·~. au-
nuacs. fll' nwsmo !=i(•J'\'enluat·lo~ pnt·a el'l'eel.tl:ll' as ve-tHia.~ .iu
clieinlnwnt" aul.ol'izadus 1111 J'lllli'UI'IIIir.larie daquotlu rloet'UI.O, os
c.Iut•e,:c•nrln nindn n ·r·~·pi1·ilt1 ,/,) J:•gisladnl', ~~lll disposi1:fio do Ul' ... 

"" I I . ' " ' I ·- ' . . I I I I . 1.1gu n. 'n t'l ''· 1.:.. ~~.li) a l.t' ,l:lllnlt'u tt' !I:.!, aquelt! dJ-
:Il.lllu tJI'ivalh·,, !11• ~t'I'Vl!llLtlitl'iu judici:u•io, (Vide Ui'L. úU tia 
lei n, i, ~:Jll,, rle :li do d"zumbl'il do J!J~U rJ tut. B" da lei' uu
moro ·1.~''~• do 5 do ,iunciru do lV~l). 

PAREOER 

A Commissão não Jlúdc aeonsolhat• :1. uppr•ovucüo da emen
da; quo cren uma nova ·despeza. 

N. 30 

Subsl.ilua-so pela presente, u lubolla actual do pessoal 
das ol'ficinas gruphicas c do enoadornacüo da Bibliotheou Nu
cional': 

f mostro . . ................ . 
1 contra-mostre • • •.....•.. , . 
1 paginador . . ............. .. 
1 .linot'[CÍ~~~ ~n~ar·r·e~~~~. ·d·e· .~~~. 
1 linotypista . . ..... , ...... . 
2 impressoras, a . . .......... . 
1 revisor . . . . .............. . 
1 photo-gravador . . ..... , .. . 
1 dourador do srevicos espcciaes 
5 officiaes encadernadores de 

1' classe, a ............. . 
5 officiaes encadernadores do 

2• classe, a . . .......... . 
5 officiaes encadernadores do 

3' classe, a . . .......... . 
3 aprondizes encadernador·es de 

1• classo, a ............... . 
2 aprondizes encadernadores de 

2' classe, a ........... , .. 
2 aprendizes encndernudor·es de 

3' classe, a ...•.......... 

Vencimentos 

Mensal Annuul 

000$000 7:200$000 
500$000 6:000$000 
450$000 5:400$000 

150$000 5:400$00 
100$000 4:800$000 
400$000 9:000$000 
100$000 4:800$000 
450$000 5:400$000 
lt00$000 4:800$000 

400$000 24:000$00Q 

350$000 24:000$000 

300$000 18:000$000 

200$000 7:200$000 

150$000 3:000$000 

100.$000 2:400$00 

129:600$000 

Os vencimentos serão d1vldos em dous lercos de ordenado 
e um terço de gratifioacão. 

• 
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JU8ti(icaçüo 

Cotn a íu)upl'fio da l.abella acinm, tuJ•;t o C..:ollgL•csso repa- · 
rndu unm in,Jn~tint que lm muito vem sol'l'rondo o pessoal 
das ufl'icinati :;mphicuti e de encutlornadío da Bibliollwca Na
cional, cu,im; 1·eneimenlos, ainda assini, ficam inl'ct•iorc~ aos 
de ouLt·us l'uncciouarios de idcnlicos mistéres cm outras offi
cinas do Estudo. 

::;ata das SL•s:-~üt·~. :.!0 de rlc~l'lldJI'o rll' l!l~~l. - lrinr.:u. Ma ... 
citado. 

PARECER 

A Commissãn ·umnli!llt a sua n)"JIIIIan cmil.titla em 2' dis
cus~ão sulwc eJlWilda illenf.ica. Nãu pôde, LWL'laulu, acuwselluu• 
a approvução deslu. 

N, 31 

Acct·c:;ct!ltlt!-su :i I'Cl'ba «Su!Jvcucõcs": 

llenl•t'O llenefieente uos Opet·at·ioti da Uavea.... 10:000$000 
· Sala das sessões, cm 22 de tlezcmbt'O do 1023. 

O Cunlru Honcriceulc dos Operuf'i.us tla Gavca mantem 
á uusLa de seus pt•npr·ios cul'r·ns, duas uRcolas, uma. diurna 
o uulr·a nudurna, pam uper·arios c seus Jilltos, com uma frc
ttLwneia mtítliu de l.r·escnlos (300) alunmos. 

:t'rula-sc, pot·lun~o. de uma sncictladc que )Jenr merece 
o umpar•o e a pr·otect;üu dos podm·es jJurlllicos, cortsubslanciu
tla na suiJymu;ão da emenda supt·a, rcluLivamenlc peqnimu. 
cm propot·çãu aos ;;mndc>l scrvtl}us que a soc,icdado lJonc
:ncc.nle pt·c~la tí causa Lia instl'uccüo publica, nu 'Capital 
l?cdcrul. 

Sala llu~ :.fcs:;üc:-:, ~:.! tlc dcZCililJt·o tio i0:!3. - lriucu 
.Jluchaúu. 

l'AIIllC!lll 

A Currrttrissãn uccciLa a emenda, redu~indo, porém, a im
purlaneiu a li :000$000. 

N. 3:! 

Na r·trln·i~:u IIi (Pulit:ia Mililnr• do IJislt•icJ,o [letlul'tll) da 
tll'opoHir,:üu da Uurnnt•u lius Depulu(los n. , du 10~3, ando 

r 



so r! ir. «nlinwnl.nr)fill da~ fll'lll;a.<>, di;m-se: •nlinwnlação pa1·a 
pl'll('IIH, sendo. rli,In~ elnpas lllll'a lodo' .os sm•gr.nLo~ c asscmc
llinrlns. suh,f.!llllnrln-.•r• u lmpm·tnncw de ·> H71 ·!,">">$ poln ele• 
.,,,,_~·c)Jt""~ooo -· ···· ' · ..., o o ·I o) o o o"hp o 

Rnla dns srsAiicH, 22 do dcr.nmhl'" rir. ·1023, - Jrinatl 
Mm:htu/o, 

:\'. ::12 A 

Onrln convier. 

"Ficn r•xl.cnsivn IÍ.< prnr.ns rln Policin Mililnr rruc t.ive
f•f!ln, I'OS(Wel.i\'anwnf.l\ mnifl ()r, Hl e Hi nnno~ elO sorvico, n 
~ralirit·nriio nrlrlirirmnl de '10 "I" e• 15 "I' solll'e o solrlo c gm
lil'ien~ão (m•l, ~O rln !ri n. 2.73R. rlc I, rln Janeiro rlc Hl~~." 

8aln rins srssõrs, 22 de rlrzr.mhrn do 102~. - ft•hw!l 
Mneluu/n, 

Consit!cl'nnrlo que os sngundns 'c lr.J·cr.Jros sargentos e 
sr.us n~<r.nwlhaolos dn Policia i\filit.m· rlo ))i,l.riclo Fcrlcrnl 
ler.m o.• me.• ri' n.• r.ncnr•go;; c p1•r.slam .as mnsmos SCI'Vicos que 
os rlemn1s ini'•Jrio!•es (AnJ'I;'nnlos). qurr· da mcilmn rnr•por:lt;fio. 
quer· rle outr·:IR cnr·porncüPs militares; 

Con;;irlcranrlo que o~ sargcnt.o.~ t!n.~ dcmni.~ corporaçõM 
n;;t.ão pcr·cclmndo prcscnlrment.c, vencimentos igunes isto é, 
solrlo, grnl.il'icnciio e rluas r:lnpa.~. não so e.~t.abcleccndo dil'
l'rrrmea rlc grnc!uncõr•s; 

ConsiriPI'nndo que os sargentos ajuclnnl.es e inl.enrlonl.cs 
r• pr·imrii·o;; sargentos da Policia Mililnr, percebem, de con
l'r<J'mirlnr!r eom n nrt. ·152 tio rc:;ulnmcnt.o npprovndo por 
rle!CI'nto n. 14.508, dr I r!e dczcmhro de 1020, .wltfo, umti
(irrt("i" r' rluas etapas; 

Consirlrmndo que t.orlos os inferiores rio Exercito c drl 
Armaria Jle!•eohem. ha mais rlc 10 nonos, llnns r:t!Lpas, nlt\m 
iln~ rJ(~ma i."~ vnnl:ngrn~; 

Cnnsidm•audo qur 110 segundo ;;cmcill.re de 1!110, todo; 
ns .<argenlos r!n Policia Militar poi·ccboram rluas etapa.~. 
srnrln fT'''' m~in crapa llre.~ foi concedida pelo CongJ•esso c 
pnga pm· Cl'rriilo sl!pplr•mrnlnr. approvnrlo por rlccret.o nu
mrr•o ·t:l,OHl, rlc 31 rir rlrwinhi'O rlo rnferirlo nnno elo 1919; 

Conilirlrrnncln mniil trrem os vencimentos rJn;; sogunrJo;; 
c lrJ•ncirns sargentos c assemelhados sido rliminuirlo rlc mnir:: 
rrn.pa, nn p!·esrnlc, qunnrto ns rlcmnis inforiorcH (sargonl.osi 
e• funccionnrioil l.rnm sirlo. em gr.rnl, augmcntarJo.~ r.m con
srqurncin rln cnrrsl ia rln virla; 

Coniliclnrnnrlo não ser de ,iu;;t.içn qnc memh'ros rln nmn 
mr.•ma clail~r J.rnhnm ycncimentos difl'ercnt.cs, 

• 
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Considerando mais nlio gosarem os sargentos da Policia 
Militar· dos nddicionaes creados peln lei n. 2. 738, de 4 do 
janeiro de 1913; 

Considerando ainda que todos os sargentos da Policia 
Militar do Terr!torlo do Acre o Corpo de Bombeiros desta 
Car,ilal já per·c~bem duas etapas, 

PARECER 

A r.menda n. 32 é acceita; contem medida incluida wn 
ouL!·a offcrecida pela Commissão, que, por isso, n considera 
prejudicado. . . 

A emenda n ~ 32 A, não póde ter o assentimento da Com
missão que envolve auS'IIlento de despezn que a situação ft
nnncoira não comporta. 

N. 33 

Onde conviet': 

Art. O Poder Executivo, dentro do presente exeroicio 
financeiro, provirlenciat'á para quo seja restabelecido o en
sino das clinicas pediatrica . medico-cirurg-ica na Fcculdadil 
do Medicina rio. llio de Janeir.o insl.lillando as rc'feridns cli
nicas em hospital proprio c tol'1lando obrigatorio n frequcn
cin c o exame dessas clinicas para os alumnos mntrioulndos 
nas scries cm que, actualmente, de\•criam ser professadas 
essas qisciplinas. 

§ f.• A direcção desse hospital pertencerá, na parle 
scientificn, ao professor cathedratico rle clinien cirurgica In
fantil da mesma faculdude e, nn parLe ccionomicn, a um 
administrnrlor nomeado, cm commissão, pelo Poder Executi
vo qtic lhn arbitrará finnca para cntrm• cm exercicto. 

~ 2.' O director terá como substituto. nos seus impedi
mentos, o nrofcssor cnthedratico de clinica medica infantil 
r!n mesma fnr·uldnde. 

§ 3." O pessoal superior rlo hosnitnl, nWn do director 
c rlo viec-rlJJ·PctOJ•, estes eom os· nssiM.ontes n inf.e.rnos a que 
!.cem fiiJ•cil.o no scrvi~o ria mesma faculdade, !lonstnrá do mais 
oito mcdir!O~. sendo G pa1•n o trabaHto das enfermarias, com 
a dcnomihnção de cliefcs rio clinicns, 11m com denominação 
rle chefe rl·o lnborntorio c um com n denominação de chofo 
rio g·noblnctc rle radiologiiJ. 

~ "·" Os chefes rlc olinicn o os chefes do Jaborntorio e 
do gnhinciQ rlc mrlinloe;in serão nomeados pelo Poder Exe
cul.ivo, medinnl.c proposl.n do direcLm· do hn~pil.nl c ~osnriio, 
dccorJ•idos ·J O nnnos fio mmrcicio crrcctivo dos! os cargos, das 
vnnf.ngcns rln vilnllciedndc. 

~ ii." Pam os cnrg-nR de chr.feR rio élinic11s podct·üo Rer 
trnnsfCJ·irlos, 1\ requiskão do dirccto1• o ·som porda de seus 
rlil·nilns, os nsslsl.cnl.cs crrcctiv·os de clinicn cln Fnculrlndo do 
J\!cdicinn. 
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~ G.' Cada chefe de clinicn I.CJ'Ú como auxiliares um 
assistente modico diplomado Jllll' fnculdndo official o dons 
internos estudantes de P.Jedicma, do sua livro indicação c 
no monção do director. 

§ 7.' O pcss·oal administrativo conr.tnrn do um adminis
t.rudor, 11m almoxnr~fo, nm .porteiro. rlous n.iurlnnt.cs do por
teiro, oito serventes, oito cont.inuos, trcs cozinhoiros, cinco 
n.iudnnf.es de Bozinlm, rfezcsseis rnfcrmoirns do primcim 
clnsRo c doze do sorninda clnsso o cinco amanuenses para o 
~crvlçn rln secrrtnrin .. 

~ 8.' Torlo o prssonl nrh.1inistrntivo será nomoado pelo 
director, mediante propo&•l.a rln nclminisl.rador o n este fi
cará immodinl.nmcnl.o snhrorrlinnrlo. rom cxrrpçii.n das enfer
meiras o nmnnuonscs rio livre rscolha do director o deste 
c1 ire c tamnn lo d[)pcndcnl.cs. 

~ 0." O hospil.al dispor;\ rln ~on !oit.n~ distribuidos pnr 
10 enfnrm~rian rlc GO lnif·os c;o.r!a nmn. 2<>0 pnrn ns cn.Rn~ 
rlo cli.nica medica c 2o0 .pnrr. os r!n clin,ica cirurgica alóm 
de 3 s:tlas pnrn n snJ•vir:o rio nml>nlnncia, 2 parn pharmacin 
c aR dcmnis nccc~snrinR ao F,crvi(:.O. 

~ to.• Mnntnl':Í o ho~pit~.! dous cursos de ensino, um 
ordinnrio pnra nso rln.s rstmlr.ntrn rln mcr!icinn nnc tiverem 
obrigar,i'io rio frer!llcn tnl-ro, comro HCrvii)O rio fnru!dnrlc n nm 
do n • .pcl•fnicoamonln pnrn nso rins mor!icos !cgalmcntc rlivln
mndoSI. 

~ 11." Os cnrsos nrrlinnrins scrfín vrnrcssar!ns pelo rli
t'ncl.oJ·. vicn-rlircrlor ,n pnl·os chrfrs rio clinica soh n immn
rlfnlrt !nspocçno do ,rlil•cclm· o pam frn~nrntnl-os os nlumnos 
scrrt.o rcpaJ•t.idos cm l.nrmns. 

~ 12. Aos chefes 1le clinicn ficnr1í nsscgnrnda p!enn li
hnrdnrlc rlc cm assnmptos sciont.ificos, devendo porém, obc
r!ncror (, m·icnlnr,fin scinnt.ificn do rlircctor e rio vice-dirccl.or na 
parl,o rrlnt.iva ú orir.ntnção de rnsino a ministrar nos nlumno~ 
da fnculrlarlc c nos livros c l.rntnrlo~ que a cstos hajam de ser 
rccommnudados para estudo. 

~ 1 ~. Os cur~m: O!'Liinnrios fnnccionnrão diariamente. du
rnnl c lodn o pcriorln do~ trnblllhns lcct.ivns da faculdade, dando 
cnrln d1Mn rlc c!ini~n mcnsa!monlc conta ao director c no vi
cr-rlircctnr, conforme 11 ospccinlirlnde qnc profr.ssar, para 
~no csf.rop cncnminl,cm no dirccl.nr dn fnculdndo, da presença 
nominal rios alt1mnos e dn malcrin n cites exposta no correr 
do mez. 

§ H. HaveJ•:\ mnnsulmentc, cm uma das snlns do hospif.nl, 
nma.rcnniiio rios chefes de c!inicn. seus assistentes o internos, 
pnm a discussão rins cnsos clinicns observados durante o mcz. 
soh n prc.sirlencia rio direcof.or ou do vicc-director, conformo a 
nn tu reza rios casos n debater. 

§ 15. Os cursos de apcrfeicoamcnl.o serão profcssndnc, 
pelo rlirr.cl.or, vicc-rlirector ou nor professores estrangeiros rlc 
notorin compctcncin nn cspccinlirladc, para osso f!m convida
dos pelo director c oberlcccrão a·.programma pr6viamcntc Ol'
g:mizaclo c cslarão sujoil.os, quanto :\ frcqucncia, (L matricula 
cuja taxa o Poder Executivo determinará. 
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§ 1G. Sohrr qunlqnrJ• rins pnni.M :los pr,ogrnmmns dos cur
so~ rir nprrJ'oi!)nnmentn podm•fin os mntriculndos escrever mo
nngraphins que, ;;i submci.Lidns ao Conselho Hospitalar c pol' 
csl.c npJ•nvndns, n I il.tilo r.! c premio, serão ptihlicndas n ex
Jlrnsas do ltnspil.al de~rle rpw !l e.~tc passem a pertencer os di
l'"ilns antoraes. 

~ '17. O Conselho Hospitalar scr(L composto do director, 
rio vicr-tliJ•cclm• e rlc mais 3 mcr.licos. estes com mandato ·por 
um nnnn, inrlicnrlns 11111 pelo Poder Execntivo, um pela ·con
gJ'I'A'fl~iio rln Fnculrlade rir Medicina c 11111 pelo dirccl.nr !ln 
DP.pa!'l.nmcnl.o N-ncinnnl rlc Baudc Publica. 

§ ·IS. Os vencimentos rio todo o pessoal serão os dn l.n
hclln ,junta. 

~ :I O. Para n pngnmcl.o desses vencimentos, despcws 
de inslallnciio c rle custeio, no presente cxcrcicio. fica o Porler 
Exccul.ivo aniMizadoa fazm· opcracües de credito alt\ n Ii
miln rio lt•es mil contos ele réis. 

Tahelln: 

1 flil'C!Cf.Ol' a ·J :000$000. . . , , , , , , . , , .. , .. , , , 
R chefes de clinica a 7·00$000 ••.••.•.•...• 

iü assislrntns de chefes r!n clinica n 4il'il'~nno .•.• 
1G int.m·noR a 2ÕO*OOn • .................... 
iô enl'cJ•moira~ rlc 1' classe n. 18$000. , ..... , , 
12 r.nl'crmcirns rle 2' classe n 1ii0$00() ....... . 
t ndm inistrador a 800$zyoo • • .............. . 
1 almoxai•i!'o a 500$000 ................... . 
1. porteiro a 200i!l000 • . •..•....••......... 
2 a.inrlnntcs rln pnrt.ciro n 1305000 ••.....•.. 
8 serventes n 120$0100 . .................. . 
l co,:;inhciros a 150$000. • .............. .. 
r. ajurlanles de cnsinha a 90$000 .......••. , •.. 
H serventes n OOfflOOO. • • • ............... .. 
s conl.imws a 80$CJ00 .................... .. 
R nmnnnenscs n 130$ ....................•.. 

12:000$000 
67:200$000 
76:800$000 

83:4000$000 
34:5f30$000 

2'1:6000$001} 
9:600$000 
6:000$000 
2:400$000 
3 :120$000 

11 :520$000 
5: 4000$001) 
5:400$000 
8:640$000 

12:480$000 
12:480$000 

Rnln rins srs~iirs, rm 22 rir. rlrzrmlll'n dr 102a. - Trinmt 
Machndn. 

Justi(icaçlla 

Com a demolição do morro do Cnqlello dcsapnareccu c> 
Ho~pilal S. ZnebarJaS, mantido pela Santa Casa dn Mi,:;cricor
rlin. Nesse bospilal so encontravam installadns ns rlinicns de 
molcsl.ins dn crcnnçns, n cargo dn Fncnldndc do !llcclicinu. Ex
tin,1Lo esse •IJOSflil.al, ns clinicns de ~rcnnças da Faculdade dci
:mJ•am de fnnccionar! Vcrificon-sc, ·desde então, esta ano
mal ln nsst\s curiosa: dnus profcssorc8 vilalicios, com ~nus sub
stitutos, gcm csl.nrnm nposenf.ndos, são pagos para nüo l.t•nbn
!ÍlnJ': hn, nu capital dn Republica, uma Fnculclndo nl'l'icinl que 
mnntúm, no progrnmmn dos seus cursos, disciplinas qnr. nfio 
mini,slrn nos sous 1lnmnos .• que estes não conhecem pm•quP. 
não as cgtnrlnrnm. mns nns qunos, cnl.rrlanlo, clln n~ clnclnrn 
Ir:;nln1P11to hnhililndos! E' n reedição do~ cxamos por rlt:-
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cret.o, nn peinr elas suas rnnsNpwnrias; ri n diploma pas,;ndo a 
ign·or:mcia pura livl'cm~nt.c rlcl'or·n1m' r> malar· cr·r•nnr:rr.,, ,J(L 
este nnno da Faculdade de Medicina dll llio de .Tnneil'o, sahe 
nmn numerosa turma de medicas que nunca pudemm fPoqucn
tm~. qnc nem si•quer puderam onL!'ar cm um hospilui de 
crcnnças I , 

Não hn crise financeira q1w ,instifiqnc somclhanle nhsur
dn que precisa quanto note; desnpparooer. 

O ensino de clinicn rle doenças de creanças !', t.ndo espe
cial, c, para ser officienl.c de1·et•t\ sm· adminislmdo cm ~eu 
hospit.al adrede preparad-o, Em um hospital geral, ri 1lc t.odo 
impossivcl, alr!m do inadmi•ssivnl n inlcmalo dr. crcanças 
rlocnl.rs, Jll'incipalmrnl.c as ri" ·J• inl'nncia, exigindo inslallaçiics 
om l.odo difJ'crrml.cs da.quclla~ dispo~las 11nra os adultos. 

O serviço para laclcnl.c~. o rlc pLiel'icullul'n, o dn amas de 
leito, as cozinhas e os alimenJ.rr;; n~pccincs, ele., l.urlo i;1to esl:\ 
pr·t· ~.,. organi1nr entre nós. 

Sala rlas se;;,;ücs, 'rm 22 r! r• rlcxrmlll'o rir 1 02~ .- Tri1wu Jfu
clrado. 

A r.ommis;;ão ·nccril.n n rmr.nrln para ennsl.il.uil· pro,iecto 
rspr,ial, prlo~ mnJ.ivns rio pnrrceJ' emil.tirlo ~obr·e outra iden
tien. r.m 2• fli~l'llA~iin, 

N. 34 

A nr.crc~c~nl ar onde convie~: 

Al'l. Fiel n Poder ExccrJI 'vn ~ntnrizndo a mnl'dnr pa. 
snr n D. Cncllr.la }'·rnncioni do flnnza n impn:•l.ancia !']r l'ríis 
H:H2~787, á vista de docnmcnr .. Jo •'111 qllf: clln pro1·e r• "'''' .ii
rcif:n n T'r.cchür ck TlHl::iOllT'n N3einnril P..o:sa qunnt.in, om qne! 
!mpm111m OR \'"ncimrnl.o~ que cn'.J•a:1; n.·, :;cu fallccido r.;[lO~o, 
Llt•. 'V i conte do Soma, pelo exc~rúic• llo cnJ·go rlr• l'r:"··ml.c, in
terino. da cadei:n de logica do 1nx1 c:rnal.o dp Gymna;;io Xncin
nnl. do ·J rlr maio n 30 rlr rlrxrmhrn rlr 1001 r dr I ele nht•il 
a 3! dr dczcmbru de 1902. 

Sonnrln Frrlcl'nl, 20 rir rlrzrmlli'o dr 102~.- f.r111r11 Sodrr!, 
- l)leaal"io Pinte'. - Bal'l10sa f..imrr. 

Justi(ica~ã~ 

O;; l'n nCinrnen I o~ eit. qne ~·' I·~ ·'"ou estr; ~mnnrln, T r~n •1.1 
arrn;;r.nl.ndn rm ~· 'li~cn~si\n, RnhRiRiem nindn. A llg-r.ir•n di~
CilRRfin harirln 11>1 momonln rlc sr\' rlln ynl.adn, r. rm ~nr to
mnl'am parir• n nelnlor. o Scmld••r Pm11.1 rir Fron!.in ~ n rwi
mnil•o dni! Rr.ll~ si~nnl.nrio~. l>:tfllic~ o rnnrpnrrr.imrnlo ria 
mnsmn cmrndn COill r, rerlncçfi~ qnr. ~c lhr drn. 
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.\ Commlssfio ncceita a emenda. 

N. 95 

Verba 37 - Subvencões - ·D!strlcl.o ..Federal: 
Diga-se: dl"ospltal Hahnemanninno. mant.ido pelo rr·nst.i

tnlo Hnhnemann i ano do Brasil - GO :Oil0$000t, 

Justificaç/1~ 

Esta emenda, qno rnapparece em 3' discussão morli
ficnda. mereceu rfn Commir.são de FinnMns palavras .que va .. 
leriam pela sun approvnr,ão, recnnhecr.ncln clln em seu pare
r-or rtu~ ó mnniresfn n bcnemerencin do 'hospital que se pre
lnnrlo subvencionar. De novamente Re nppella pnra n Senado 
Federal reduzindo n menor quantia o auxilio rtnro se solicita .. 
Cnh~m nqui reproduzidas as notas em que a refrrida emenda 
nRsrntou assim: 

«0 Hospital Hahliernntminno. fundado nor iniciativa par
t.icnlar elo TnRtil.nl.o Hnhnernnnninnn rln Brasil, data. a sua 
inaug"UrnÍ)ão de 11 rle rnnin rle i!li6. O seu prnA"J'nmma foi 
sempre a propnganrln da therapeuticn homreopalhn r nssis
tr.ncia grntn it.n :í pnhrc1.n. 

Assim, em pouco tempo, ficaram ns suas enfermarir~s e 
nnnsnlt.orios frerJncnfnnissirnos, com uma rn6din de t, .000 :1 
!i. noo consultnnf.es. 

·Como era de esperar. esse movimento nnirnn.rlnr acarretou 
dr.snezns mnilo supcrioJ·es nos recursos do Tnstituto, mrtntido 
exclusivnmcnt.c p~ln rlirecciío rtn ~enR mernhros. n cuin fronte 
rsfnvam os Drs. Licínio Crtrclosn r ·Dias da Crtiz. Não bas
ravnrn donnf.ivM 11n1'a mnntnr, ~em prc.iui?.o pnrn n virln pro
grrssisf.n do rslnhnlecimentn. os seus snrvicns de :~ssistencin 
nns pobres, sempre cm nrnn prnporr,iío cresce·nte. 

Houve nernssi'rlnflo de se fazer mn anpnllo no Governo. B 
rsl.e, ccrln rlns hons f.rnbnlhns que o l1osnif.nl nsfnvn prr..sf.nnrlo. 
cnrrespnnrfcu ao pediria. rlnnrlo nmn snbvcnr,.iín no 36 conlns 
nnnunes. 

Embora ntrnznrlns ns pPesf.nr,õc~. n directoria iln bo~pit~! 
•Nnnrn correspnnrl•rn. nlcnnmcnf.e. :1. n.inrln dos poderes pn
blir.os. nmpHnniln. rlcsdr lo~n. n' .<nns nnfnrmnrin.< e ns sens 
cnn.'HJltnrins nos rlisprn~nrin~. 

Acf.unlmrnf.r. P CJnnsi imnnssivol mnnf.cr n Hosnifnl 
Hnhnnmnnninnn rn1n nss•n nnxilin. flllC .i:l.. ~r tnrnnn rlimin11f•1 

~nra fnzrr fnnn :1• rlr~nrr.nR rln ~nn mnnutrmcão. cnn•idornvnl· 
mlmte n·n::rmrnlnrln• nrln n.fr!nrnrin c\"f.rniWrlinnrin rln dn·enfn• 
nrl~ ~rnR nnn•nllnrin• r prrlidn.• rlo infnnn.mrnf,n, 

A rlc~rnzn mrnRnl r ~ITJ1"1'inl' a I?. rnnf.ns c ns Rulwnnçõr:q 
rrcel•itlns •ãn rir ~ :ODO$ rln Unir. o o 2:000$, rln P!'c'fciturn. 
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PARimEn. 

A Commissiio acceila a emenda, reduzida a subvenção a 
30:000$000. 

N. 36 

Onde convier: 

Fica o Governo autorizado n mandar imprimir dentro do 
exercício destn lei, nn Imprensa Official uma edição de dous 
mil (2. 000) exemplares dn obrn <A ConstHuiciío Fe
deral interpretada pelo Supremo •rribunal Federnb, trabalho 
do Dr. José Affonso Mendonça de Azevedo, acompanhado da 
IJ•aducr,ão para o porluguez dns Consl!tuicões americana e ar
l,!entinn, devendo quinhentos (500) exemplares revorlerem 
sém onus no Governo. 

Snla dns sessões, dezembro de 1923.-Eusebio de Andrade. 
~-~ ... ' . '· .... 

lu8ti(icação 

E' obvio e inluil.ivo o valor du trabalho do bacharel Jos6 
Affonso Mendonen de Azevedo. 

Até o presente, o estudo de uma questão constitucional. 
de accôrdo com a .iurisprudenr.ia do Supremo Tribunal Fe
deral, representa o manuseio de mui tas rlezenas de revistas 
c outros reposilorios de ,iuris]lrudencih, nem sempre de fncil 
ncquisição, onde a mal.cria se cnconl.m esparsa, sem a mini
ma systcmatiznr;ão. sem obcdicncia siquer á propria ordem 
chronologicn. Dnhi n quasi incocrcivcl impossibilidade de se 
110der nffir·mar, de golpe, qual n jurisprudencin do S1rpr·e!T'n 
Tribunal Federal com rclnçüo n rlcl.erminnrlo proccit.o rla nos
sa Constituição. 

O que causa verrlndeim estranheza é quo só depois d11 
r!ccorrirlos lrint.n e dou~ nnnos da promulgação do Pacto drr 
1i3!H, nl!;ucm haja sysl.emal.izarln os arestas, nem sempre uni
formes, ria nossa Snnrcma COr·!o rtc .Tnsticn, dispondo-os cm 
Pr·cicm clrronologicn, tornnnrlo possivol n sna consulta cm con · 
.innlo, rlmnonsl.rnnrln n nsci!lnr,fin da .imisprndcncin snhro dc
l.crminarlos nssnmpl.ns c indicnnrlo com precisão qual a sua 
.Jurisprurlcncin om rlnd11 tempo sobre qualquer nrt.igo dn Con
stituicfio; 

O trabalho n qno nos vimos rcfcrimlo vem, indubil.nvel
mento. snpprir uma fnlhn do hn. muito sensiveJ cm n nossa 
lil.cratnrn ,iuriclicn c fncilit.ar ~obrcmodn nos homens rlr. go
vct•no, nns lcgisladorrs, aos ,illizcs. nos cnlt.oros do nosso di
r•cil.o cnnstHucinnal, n todos os csl.nrlinsns cmfim dn ~c!encin 
.hrridicn, o perfeito conhecimento dn lei suprema ntrnvez do 
•r.t1 ~npremo Interprete. 

Encarecendo nlnda o valor do seu t.rnbnlho. om bnn hora 
lullhrou-~o o nutor rlo nddicinnnr-lho ns Const.ituir.õos nmcrl
~ittln o nrgontina, vertidos pnrn o portugnoz. fncllit.nnrlo por 
r.;;;;r. morlo a consult.n nos douB cndigos politicas que foram ~ 
fonte c serviram de pnrndigmn ú nossa Carta Constitucional, 
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consulta a que, até o presento, por motivos de fncil apprehen
siln, st\ se nhnlnnc;am nlg·uns elos mais ilh1BI.rcs cultores da 
nossa Hcicncia conslitucionnl. 

E', puis, um novu clcmentu de exegese que o autor pro
!Jicia a inieinclos c profanos para o estudo ela nô~sn Cõnsti
tuicão. 

Dizer isto é fazer o elogio dessa obra que por tão pondc
r·.>sns motivos bem digna seria de qualquer sncrificio do crn
r·:cr publico, si n compensa~ão que o autor ofl'crece pela sua 
J•Uhlicaciio na Imprensa Officinl não correspondesse às cles
fJJJZas que venha a acarretar. 

Na realidade, trabalho de tal vulto, cm uma terra em que 
r,e livraM juridicos silo c~risoirno;, deve nlcnncnr no merendo 
o valor n:inimo de 40$ por exempln1·. elevando-se, pois, na 
rr.nlidade a 20:000$ a componsnciio offet•ccidá poJo autor. 

A despeza a ser realizada pelo Governo,' clevnr-se-ha no 
muximo 11 it>:OOO$, razoavel como é computar-se o custo de 
e ada rxcmplnr cm 7$500. Mns, que G exemplar t:ustnsse lO$, 
ainda assim !criamos 20:000$ para n rccoil.a c 20:000$ para 
a clespczn, e um justo e patriotico incentivo no autor de um 
tmhalho ele mm•il.o real e indubitavel valor parn a diffusito, 
conhecimento c estudo da lct que deve estar no alcance de 
todos. 

Sala da~ !P.I!!lies, dP.zembr,; de I 023.-Euscúio de Andl'ade. 

PARECER 

A Cnmmis~ão é fnvornvel (I emenda. 

N. 37 

Snhvcncõce: 

Jlar·n n lln~pilal dr S. Fc:Jix, na Bnhia...... . . • !5 :000$000 

Sn I a cln~ sc;sücs, ~ 1 rio ri cznmllro rio :L D23. - l'mlrn Layo, 

Ju.1ti(icaçúo 

S. Fclix c! uma cidnclc importante á mnr·gem direita do 
rio Parnguassú c que por snn situação local, condicões agri
colas rle seu nmnicipio e recursos industr•iaes o commerciacs 
francamente favornvei,;, se tornou uma das mnis prosperas 
rw Estado. 

Nova, r·cgularrnr.nle nova, J'cz-so villa com a 'Rcpubl'ioa. 
PJi )lanocl Vicl.orino, Govcmaclor provisorio, que a procla
mou inclcpnnclenl.c ele Cachoeit•a, por conhecer os surtos de 
proBpr.t•i·dndc que lhe estavam reservados .. Desdo esse lempo 
CJlW S. Fclix se vem imponrlo ús considerações de vida cco
nomica o do prog1•csso entro os nmnicipios llahianoA, aJ'fir
llllliiCin-so cloqncnlocmcnle om todas as foiaõcs eomn so mnr
rmrn a~ rlirlnrlcA fnl.nr·oAns. 
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Do ponlu de vista ecunomico vemo; ahi a sua gt'a11ue~a 
na culturn do fumo, o filmo de melhor qualiuude que su plan
tou ~ ~c colheu em Lodus u~ Lerrns que r. Lem cxplorndv rlonrle 
a convcniencia de se installat·em ahi, como se insla!lut•am c 
i'unccionam, divut•sus fabricas de chut·utos, tol'llando-sc a ci
dade o emput•iu industrial desse commet•cio c cotn exportar;ão 
para Lodo o Bwsil. i'\ a cidade !'i cu a estação inicial da im
portante via l'ct·t·eu ccnlwl du lluhin, colll rwnclt•acão agora 
até Jussiapc, nu atnugo du sertão bahituto e em prolongumonlo, 
gr:u;as aos empcnlwti do ~linisleriu tia Via"ão, pum a unifi
car;iio com a Estt•uda de Ferro Cenl.t•al do Brasil, Por meio 
da Estrada de l!'ct·ru, S. Fclix, se onconll'U nas melhores con
cticõcs de possibilidades, até porque a sua viaciiu ferroa se 
extende com ramal para Feit•a de San~'Anna c cm breve lerá 
~ua llgaçãc. emr, a t~apital do Estudo, logo terminada a con
slruccão entre llul'!lnhem e Concr!icãu da Feira. 

·Por via marilima suas virtudes cconomicas são seme
lltunlcs. Ahi ti o porto da uavegucão haitiana, com vapores 
diarios entro a capital e Cachoeira, fronteira a ·S. Felix c quo 
se unom para realizar todas as· prospel'idades, por meio da 
grUIDdc ponlo me~allica Pedro II o emlmrcaoõcs veleit·as para a 
permuta de passageiros c de cargas. 
1•·• .• lo, 1 .••e'.•1• e e • 10 o • 1 • e e o • o • • o o o • o e e • ' o o • o o o• o o • o o' o o o o o o o o o o • o • 

PAI\ECEII 

A maioria da Commissüo uüo nccciLt: a ome.nda. 

N. 38 

Onde conviet•: 

Junto u cada tuna das varas J'crlcme~ riu Dislt•ictu Fe
det•al hnvcní mais um cscrivrw, formando assitn dou~ el\r-
1.orios que serão denominados 1" n 2" ol'l'icios, tendo uf> ser
vcnluarios destes as mesmas vunl.ug·eus, t·ogalins e ul.l.ri
buiçõcs, razito por que no mesmn acto ria rlisll'ihuicão ao Juiz, 
o respectivo tlisl.ribuidor .Ctu•;l mencionar o ol'l'iciu a fJtlll 
l.ocaru o JH'ocessu, all.m·m1mlo-us, rlc ucct'lrrlo cum a ot•rlcm 
Clll que forem Ulll'eseulauus as plll.it;úcs OU pct;us iniciuns ua 
causa, ficando pl\t't' isso o Guvct'tto auturi~allo a u!Jl'ir os no
ccssarios creditos. - Ca1'/0.I Ba1•bo~o. 

Ju,lti{icaçúo 

Ninguorn ignom o uccumulo de. servi~•o que existe nct.u
nhnenl.e nas tinas vm·us t'ederacs, aecumulo que é pm•l'ei I a-· 
monto ,jusl.ificndo pelo excesso de traltulho rios respectivos 
~crvenl.uarios, Quem mom•n,iu un Poruln salte quuulo issu tn'tl
judicu os inl.et•esses rln .Tnsl.i~t\ t•spreiulmenlc <J os tio 'l.'he
:!iOUl'O pm·l.icuhu·mpnft~. :\s Vl\l'as l'ederacs não porlem íWI' l!OIIl
pnradas ús du .lusti<:a local que l.ncm cada qual um s<l cnr-

l.ol'io. A' essas estão afl'col.os set·vicos de ull.a relcvnnein que, 
pela ~ua natureza, não podem soffl'et• demorn, como poL' 

' ' 
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exemplo( os cri~inaes o olciLoFncs. Aqui, no DiHI.ricl.o 1•\!
d~~al, eles contmuam a ser fettos pelos dous unicos cut•lu
rtos, no passo que em S. Paulo, Mmns Geracs, Bnhia, P•w
nambuco, Ceará, Pará, Rio Grande do Sul o Rio do .Tanoit·o 
estão afrccLos aos cartorios arcados cm virtude da lei uu~ 
mero '"642, de 17 de janeiro de 1923. 

O unico argumento que so póde lancar contra n emenda 
acim,n ó um pequeno accrcscimo do dcspeza, mas esta Het•:í 
so!Jc,)amenl.o compensada pelo augmento da renda do sollo 
que produzirá a acl;ivação do movimento forenso. ' 

Sala das sessões, 22 de dezembro de 1923. 

PARECER 

Não ha duvida que os dous logat•e's de escrivão, orenàos 
am 1800 para um unica ,iuiz dtJ scccão, Sfí() hoj~> insuf!ioientcs 
para aLtendm· ao grande movi menta das duas varas fede.raes 
em que se dividiu, desde i901o, n Districto Federal. Para o·s 
Estados ele IPat·:í. Ccnrú, .Pernaml:mco, Bahi~, Riu de .Taneiro, 
São P:mlo, \fl1io Grande rio Sul 0. Minas fvi crendo, pela lei de 
1'i de janeiro rlc 1023, mais um cal'Lorio pr.t·a o serviço.cri
rninnl que neste clisl.ricl.o continúa accumwado pelos dous 
un icos cartorio's existentes desde 189'0'. 

A Comrn issão acceitn :\ emenda çar~ cOJLstituir projecto 
~.spccial. 

N. 39 

Onde convier: 

ArL. 1.' Nos concursos a que se refere o capitulo XVIII 
do reg-ulamento approvado pelo decrelo n. 1!.71o8, de 13 de, 
outubro de 1015, os pt•emios alli insLil.uidos serão conferidos 
sem limitacão do espccie alguma, ao criLorio das respectiva~ 
commissõcs julgudol'!ls, ficando, assim, derogndo o art. 6" (jo 
decreto n. 12. 958, de i o elo abril de i \l 18. 

§ i.' Ao alumno a quem Lenha sido conferido um terceiro 
ou segundo premio, é licito concorrm• ao primeiro por douR 
annos seguidos. 

§ 2.' O alumno que, por mot.i\'o justificado, doixou do 
~e inscrever ao concurso, no anno em que concluiu os es
tudos, poderá concorrer nos premias no anno seguinte. 

Art. 2.' Os alumnos laureados com segundo premio c aoH 
quncs deixou o respectivo jury de conferir-lhes primeiro pre
mio, não obstante reconliecor os altos meriLos dos mesmos, si) 
por não ser passivei ull.rapassnr o numero reguln.mont.ar du 
primeiros premias, como consLn. r.las respectivas actas c pu
biicncões do Instituto, serão considerados como tendo obtido 
medall!ns. 

Sala dás sessões, 18 de dezembro de 1923. :- Manoct 
Borba. 

• 
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Jus tificaçao 

Pelo arL OG do regulamento do Instituto Nacional de Mu
sica, upprovudo por decreto n. 1.197, do 31 do dezembro do 
1892, ora permiLLido uo alunmo laureado com 2' ou 3" pro
mio, concorrer ao 1' - Modulha do ouro, no nmto seguinlo 
ao tio pt•imcit·o concurso, c assim lnmlJem, pelos regulamentos 
annexoM nos dect•elos ns. :J. !i32, de 31 do marco do 1900 
(art. OU); I\,77U, tle::: Llo marco do 1903 (arl. 11\5) o G.iü2, de 
14 do matw de 1904 (urt. 152). deixando tüo salutnr prin
cipio do ser consagmdo nos regulamentos posteriores, nntu
rnlmonto por omissão, com evirJcnto prejuízo pnrn os discí
pulos do mosmo InsLitULo que Linll!lm no dispositivo legal um 
csl.imulo para maior apertcicoumento dos sous estudos. 

E' corto que o Instituto Nacional do Musica, nn vigencia 
do aelual regulnmcntu, tem pormitLido ao alumno laureado 
com !l" uu a· premio concot·rer, uu anno seguinte, ao 1' pre
mio, no caso de não ter ha·vidu concessao total dos premio~ 
desta ultima natureza, instiLuidos para um curso, mas isso 
só raramente se poderá verificar uu;; cursos de canto, pinno o 
violino, cm razão do grande numot·o do concurrontes. 

A medida propost.a consulta; pai~, os interesses do ensine• 
c dos pt•oprios aluumus tJUe tecm ncllu um poderoso incentivo 
pat·a se dedicarem, sem tlcsJ'allccimcnos, ao estudo dns ma
terias, certos de poderem um tlin, conquistar maiores louros 
no inLerossc Jli.'OJH'io o da colloctividade. 

Quanto ú ult.ima medida que se contém na emenda supra, 
é clla perJ'citnrnonto acccilavct, pois não so comprehendc quo 
alLtlllltiJti luuroudus oorn sosundo premio, não pala rolaLividndc 
das pt·ovus, mas pela exiguidade t.lo numero de primeiros pre
mias, conforme t.lcclarucúo das commissões julgadoras, cons
tantes t.las actas lavmdas o publicacõos do Instituto, niío pos
sam fazer jús ao pl'imeiro premio. 

Oonsoguintemento, desde que o jm·y conferiu segundo 
premio a um alumno, julgado em idonLicns condicões de 
outros que obtiveram primeiro premio, só por-nüo lhe per
mittit· o regulamento u concessão do mais um desta ultima 
natureza, não il absurdo equiparar-se a siLuacão dos concur
rentcs cm questão. 

Sala das sessões, 18 de dezembro de 1.923. - Manoet 
lJo1·ba. 

PAREC.Ell 

A Commissão é de p[)recer quo a emenda scjn dostucuda 
pum projcclo especial. 

N. 40 

Aos diplomados cm sciencias commercincs pelo Curso 
Gel'ul tio Insl.itulo Oommercial do nio de Janeiro s~rá con
<tcdida mnlricula uns cursos ,jurídicos da nepublicn, depois 
do pt·cstat·cm os exames do preparntorios na sécto .do Instituto, 
com a respectiva fiscalizaçüo por parte do Governo. 

Sala das sessões, cm 22 de dezembro de 1923. - Euscbio 
de Andrade. 
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Justificação 

l) uursn gemi do InsLilulo C~mmut•ciul .c\o Iliu de .raueiro, 
:~.lélll 1tlas di~d·plinas prnpriamcul.c J'c\aUvas ú> vru\'issüos 
comuwrciaes, cousla das gct•alnwnl.e exigidas pura as muLt'i
culas nos ctn•:.;os SU'PUJ'ÍI11'es, l'5Cndo u:; seus .lli'Obi'Ummus r·c
;:u!a•uos pela lei n. J.:J:JU, de U do janeiro de l!l05. 

A\Gm <.!isso, u lnsl.iL11Io ·l}>mm~rcia\ é l'cconhcciclo de uLi
li<.lado publica fmlcm!. encerrando os seus divlomas a pi·c
sLnup~ão cl" liahilila~ão pam as runc>;úco n que se dusl.inum 
sondo os seu,: cursos fiscalizados pm· rlclegaclos fiscaes nomea
dos pelo Miuislerio ria Agl•iculLnl'a, cm 1 de maiD do co1-rcnto 
anno. 

'l'cnclo jú um pas~adn de 20 annos ·de continuo lahur, c 
possuindo 11m corpo clocenl.c cornposlo, na maiot• parLe, du 
nomes conhecidos c acatados no magisterio superior, mcl'ccc 
o Inslilnlu Commcrcial os l'avol'cs da emenda. 

Sala tlus sc:;~õe:;, elll :!:! tle dczcml.lt•o de :19~3. - lútsebio 
de Andl'ade. 

PAI\!lCEfl 

A •Con1111i~~ã" 11Ü11 pode acnn~clllur a upprova~üo da e.ltiCII
dn. O Governo e:il.ú estudando :'t rc.!'orma de ensino e, segun
do consta ti Con11nisM\n, j;í dispõe de elementos c conlinúa a 
colhct• da<.los para wn l.ralmlho 'harmonico e completo, tanto 
quanto pnssh'rJ:. Xar\a aconselha ncslo momento a approvacão 
de mc.didns pat·ciues que, aliús, po<.lelll ·sct• adoptadas na al
ludicla reforma, mediante exame IJOlldcrado do assumpto. 

N. H 

As escola; commcrciacs declaratlas de utilidade publica 
c fiscal izndns pelo Govcl'llo passarão a Ler os seus cursos 
subdivididos ela sc:;uinlc fórma: 

1." Ciii'SO de :;uurda-Jivros, pot•l.uguez, arithme\,ien, cal
liS"I'aphia, cscl'ipturacão mcrcunlil, contabilidade, dircilo com
mercial. 

2.• Cut•,;o geral de ~;ciencins cummcrciaes, porLugucz, 
arithmcl i cu. al:,:cbm, geomel.'rin, :;eogl'Uphin o historia, scion
cias •)lhyhicas c naturncs c suas applicncõcs commcrciaos, cs
cripLurarJito mercanlil c contabilidade, -rlirnilo publico c com
met•oial c JogislaPão acluancim, l.achygrnphin c claclylogra
phia, f1•nncez c in"glez. 

3." Cu1·so superior, constando Llu~ matcl'in~ contidas no 
rcspccl ivn enrso, ele uceOrdo com a lei n. 1. 330, do O de 
janeiro do 1005. 

Os pt•azos para a lcl'lllinncão tlesses cursos, assim como 
os rcgulumonl.os respectivos, serão regulados pelas respecti
vas congregacõcs. , _: 

IJ. 
• 

I 

• 

' 
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Os Lliplornas confel'idos pela~ mesmas escolas importam 
na pre~ump~üo legal ue habililtH;üo pm·u a; J'uncções a qúe 
se deslmam. 

í:iula das ses,;ües, em ~~ de uczcm!Jt•u t.lc 1023.-Ert~vbio 
de Ancll·adc. 

Jtt•'lifivaçilo 

.A lei u. 1.330, de ü de ,iai.JCil'o uiio define com pt•ccisiiJ 
os L1lulos que devem ~m· eonfet•Jdos nos que concluem os cur·
~os, nem, tampouco, dá anlunom ia (rs congregações par·a tle
r:idir•cm so!Jt•c o casa. 

A emenda l'i~a cOI'l'i;;ir· c'sa hwunu, diser·iminanda me
lhm· o~ cursos c confe1·indu nll.l'ibui<;ües its congJ'cgn<;õcs, que 
passaJ•ão a Lct• parle inlcgl'ant.c na direc~uo .technica dessas 
c:;colas. 

As escola" comrncrciae~. seus cur·.>o~ c necessidades dc
vclll s<!r o!J.ic.el.o de <!>'lrHio 110 ·~I in i81 c riu da A~r·icultura, ·Com
mcrcio e lndu~l.!'ia. No )I inisl.eriu tia .Tu'otiea o Negocias In
f.r.rioJ•e:; a Cummissãr.t nãn encontT•tHl inl'orn\cs I(JUC a habili
tem a ctnil.lir Juiw suht•c.o nrct·itu da cmemt.t supra, cuuja 
aptH'OI'tt<;ft\•, [JUL' isso, niio pude. aconselhar. 

N. 42 

Ao regulamento do Institui:, Naciounl da 1\lnslca, appro
\'ado pelo decreto n. 11. 7'>8, de 13 de outubro de 1015, ac
crcsccnlc-sc, depois do arl. 260: 

co\rl. 260, bis. · A lcrmina~ão dos cursos de canto, ·.pia~ 
no, orgão, violinn ou violonccllo verificada com apru·ova~ücs 
ijiRLinclas cm lodos os exames das respectivas séries ou an
nos, a conlur daquellc cm que o alumno houver logr·ndo clns
SJficn~iio, após o exame ele admissão, c a conquista do pt·i
meiro premio, medalha do onro, por volaçüo unanimc do 
jury de eoncnr·so dão direito ús mesma> vantagens c regalia~, 
conferidas aos pcnsioni:;tas, nos lermos dCl regulamento,) 

SuJa dus se:;:;úcs, em 22 de dewmllro de 1023. - Jtu::cbia 
c/.c Ancl!'adc • 

. \~ nnluí-1 d i:;;tincl.u:o; nhlidn:-o. SPS'II itlamr.n L e, nn:-; PXnmrs 1ln 
quuc8quer rlos cm•;,os mencionado~. c n conrp1isln rlo pri
meiro prcnlin, mcclallm ilc OJll'~, por vola~ão nnnnlrnc do 
jury rlc conCUl'SCls n premias, de qnc trata o regulamento do 
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1ns1Jiluto, formam um conJunto valioso Ide !llrovas que bem 
trndu~em o grande merecimento dJ alumno e o seu incon
testavel aproveitamento na disciplina estudada, tornando-se 
mesmo difficil a reunião de tão louvaveis re&ultados, sem 
interposição de pequeninas discrepancias. Nas escolas supe
riores da Republica, aliás,. é bem este. o criterio adoptado 
para dec~dir do premio de viagem a paizes estrangeiro&, tal
vez por BCI' o que menos se preste a injustas pretericões e 
cuja conquista vem sendo realizada, anno a anno, com o tes
temunho dos mestres e de t~do:; os alumnos das classes ou 
cursos, nllo soffrendo outra influencia. que nllo a do natural 
estimulo dos que concorrem para o mesmo triumpho e, que. 
cada vez mais se esforçam por alcançar gré:Js elevados de 
approvação. No instituto, portanto, são merecedores da dis
tincç!Io conttda na emenda, os que, porventura, venham se 
encontrar nas condições excepcionaes de destaque, nella allu
d!das, ficando, ·entretanto, reservadas para os demais alumnos 
as disposições regulamentares· já existentes. 

PAIUlCBR 

A Commissiio, não di'spondo nesta occaoiíí.t • dos informes 
neceasarios para ajuizar, com segu,ran~e. das vantagens para 
o ensino municipal, resultanbes da adopcão da emenda supra, 
opina pelo seu eatudo em projeato especial. 

R. U 
I ' 

Ficam equiparados os inspectores e sub•iii!Uleotoreb 
pharmaceut!co~ do Departamento Nacional d~ Salllde Publica. 
em vencimentos e vantagens, respectivamente, aos demais 
Inspectores e sub-inspectores eanitarioa. 

· Sala das sessões, em 22 de dezembro de :1.923.-Euiebio 
de Andrade. 

Pelo regulamento sanltario, baixado com 1). decreto nu
mero 3,;987, de 2 de janeiro de :1.920, compete aos oito inspe
ctores e sub-inspectores pharmaceutlcos a fiscallzacllo das 
pharmacias, drogarias, laborntorios chimicos e pharmaceuli
oos e hervanarias do Distrlc1o Federal, estabelecendo vlgllan-. 
cia rigorosa, quanto á condiQão de venda e exame de produ
ctos, serviço este cuja importanola é exousado exaltar. 

O enorme, sempre crescente numero de estabelecimento, 
Inspeccionados estâ a cargo de oito funccionarlos apenas, 
Eijses funccionnrios, além dn incumbencla externa de zelar 
pela insta!lacrío e funccionnmento dos estabelecimentos de..: 
clarados, 'tverlficar ·e D:Ppirehender medicamentos )desenvol
vendo actividade em beneficio real da .saude de toda a popu-
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Iaoão teem a tarefa de organizar internamente o serviço bu
rocratico, relutando estudos minuciosos sobre preparados a 
serem expostos no merendo, concedendo licenças o opinando 
sobre patentes de privilegio a cargo do Ministerio da Agri
cultura, bempre que se trata de assumpto sanitarlo. 

Releva notar que a Inspectoria de Phnrmacia, al~m das 
grandes . responsabWdades a seu cargo pela natureza do ser
viço que interessa vitalmente á saude do povo, é Lambem 
uma fonte de receita, a unica do Departamento S&nitario, e 
sempre em nugmento. 

Como se póde verificar dos relnt.orios pnrciaes, n receita 
desta ins,pectorin, entre livros, etc., representa uma média de 
18 contos trimestralmente, nfóra receitas de certidões, mul
tas, etc. 

Quando se reorganizou esta inspectoria não houve a pre
visão exacta da extensão realmente enorme do trabalho de 
que seriam incumbidos os oito funccionarios e tampouco se 
cogitou da injustiça de se lhes dar, inexplicavelmente, onde
nados menores do que os pagos aos inspectores e sub-Inspe
ctores sanitarioR, que teem as mesmas denominações, mas que 
em Jogar de oito, são em numero de 80. Não é crive! que o 
espírito do legislador fosse o de estabelecer regalia; á classe 
medica que é encarregada da Inspectoria sanltaria. 

Convém salientar que os pharmaceuticos do Departa
mento nlio podem exercer sua ,profisslio por ·outra fórma, e · 
já tiveram a sua pretencão approv111da pelo Congresso, no ar
eamento vetado pelo ex-Presidente da Republica, sem que 
fosse um dos p·ontos impugnados nas razões do vt!to. 

Assim, 'POis, a emenda em questão nada mais é que uma 
justa reparação â designaldade até agora existente. 

·PARECER 

A Commissão subme.tte, nesta occasião, 1\ deliberaoll.o do · 
Senado uma nova tn:belln dos funccionarios de, Departamento 
Nacional da Snude Publica, organizada de accOrdo com o !Go
verno e o director daquelle Departamento, e tendo em vista ás 
necessidade.s do ·servico publico. A emenda· supra deve por
tanto, ser considerada prejudicada. 

N. 44 

Inclun-sc, entre ns subvencões, a do !O :000$ para o Mon
tepio dos Opernrios dn Fabrica de Tecidos BanS'l\, do Distri
cto Federnl, organizado em 1' de Maio de 1>916. 

Sala das sessões, 22 de dezeml!ro de i92S. - Irineu Ma-
chado. . . . . · .. - ... ··· · _. 
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Jttsti{icução 

Cumpt·c, para os fins ll11 assislcncia social c da jusLica 
social, rptr o Govct·no da União auxilie com uma su!Jvcncão o 
Monle.pio dos üpm·:n·io~ da Fabrica do Tecidos (\O Dang-ú, im
porlnniL• 'associu~:.ão OPCl'Ul'ia do nislt•icl.o Federal. 

Elia foi organizada cm primeiro ·de mnio de iOiG, confor
me se vê do~ respectivos cstnl.ntos, reformados na asscmblóa 
gct·al rlc 21 de outubro de ifliO c alterados cm nsscmbléa ev
u·aordinaria rlc G de fevereiro de 1020. 

Seus cslalulos estão rc:;istmllos no livro 2 do Registro da~ 
Sociedades Civis, sob o numero de ordem n. 1.0~9. 

P.\I!ECim 

A Conuuistião acccila a emenda, t•cduzida, porém, a do·· 
laçüo a li:000$000. 

Omlu cunvicJ': 

ArL. Os upcrario:; das ot'l'icinus graphicas da Inspc-
ctot•ia úc Dcmogmphia .Sanilat•iu, Educa~ão c Propaganda rm~
sam a l.cr vencimentos annuaes, divididos cm dous l.ercos tio 
Ol'dcuaLio c um lcr~o uc ;;ratil'icu~ão, sendo-lhes expedido~ os 
I'cspccl.ivu~ lilulos ue nomcacão. 

Sala das scosücs, 22 de dczcm!Jro de H)23. - ll'ilwu. Ma
chado. 

A emenda envolve uma pl'Ovideucia justa. 'l'odos os ope
rarias das ofl'icinas <ln Imprensa, Tc!ographos, da Guerra c da 
Marinha ,j;ll são todos LH.ulaclos, considerados runccionarios pu
bl i e os para l.o(Jos os effcilos. 

A presente emenda aLLcndc, pois, a uma 11cccssiuutlu c 
não augmenta dcspcza. 

Sala elas sessões, 22 do dczcm!JJ·o de W23, - l1'iueu Ma
chado. . ' 

l'.lliECEl\ 

A emcndn supra rica pJ•ejudic:uln com a U[lprovu~ão riu 
l.abclla .-tos ftmccionnrios do Departamento Nacional da Sau
rlc Publica, suhmcLI.ida pela Commissii"O (t dclihcracão do 
Sctm(!o. 

N. olü 
Onde convier: 

Art. Fica. pai'U l.ot!os os effcil.os, equiparado o pholo-
S1J'apho t.lo llo~pital Nucionul de Alienados no do Insmut.o os. 
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. waldo ICruz, feitas as l!ccessarins emendne e nllerncões nos 
vencimentos fixados na respectiva tabella. 

Sala das sessões, ~! tle dezembro de 19·2!l. - Irineu. Ma. 
clwrlo. 

/!I.< li r icar/J.o 

A presento omendn rí toda nma rc·oara~;itn rlc justiça, como 
evirlcnlcmcnlc se I'CJ'ificn. ,\ difl'crcnçn existente entre rc
ç:alins o gnrnnLins elos photographos dnquellas rcpm•!.icõcs só 
:t .insl i fico. n fall.n de conhccimr.mlo dos poderes publicas, vi'llO 
ambos terem idcnticns func~õcs, cujos serviços são imp•rc
~cindil'clmenl.o nrcc.~;:arios :íJ dnns insl.ituicõcs scientificas, 
nnc só pndrJ•íío ser cXrCIII.aclos por· haiJI!is profissionaes, como 
1'0111 dcmonslrnnrlo com proficicncin r zelo n longos nnnos de 
serviço. 

Snln !ln;; s~s.~íir>, ~~ ~r. r!r1.rmhro rlr ln2:l. - 11'ineu Ma
chntln. 

A omrnrla au:;nwnla dc~pcza l'nz~nrlo nquipm•acão ri~ 
vmwimrnl.o.<. A Commissün opina prln ,;nu regcic.ão, de uc
côr•rlo com o cri! eJ•in adoptado. 

•• N. 47 

Onr.lo convier: 

A1·t. 'l'crüo prcfcroncia n:1s prim~irns vagaH do suar-
das da BilllioLhcca Nncion~.l os ascensoristas dcsLa r~parLicão, 
sendo snp.primidn a classe, 1í medida .que s~ forem vagando o~ 
lagares, •Passando n fnnccíío' rlc ascensoristas n ser exercida 
1"~01' ~r.rvl'n f,es. 

•Compnnrln-sc nn icnmonl.c ele r[lmi.J•n os logm·cs de nsccn
sorisl.n~. os quncs. pnln rcgn!amcnlo nppt·ovnrln pelo t1ccrcto 
n. 15. G70, nci ma c i lado, são ,iú t.ilularlo,;, pa·rccc de .i usLicn qull 
se lhos conceda n rliJ•ciln rlc Pl'OmO\lfio .iít rcconhecirlo nos pro
PI'ins sct·vcntes, ·fn?.omlo rlcsuppnl'ocm· assim a .pat.onto dos
iA"un'hlnrle do serem unicamente estes qunl.ro funccionnrios os 
Hnicos que !.cem n cnl'l'ekn inlrirnmcntc vedada, mesmo por
que n clnsso de a.,cr.nsor·islns dn Bihliothcca Nacional tem 
mni~ de doze nnnos di' scrvico effecl.ivo, e ·lÍ sujeita n molest.ia, 
porque esllt sempre om cnnt.ncto com o publico, como rl snbldo 
prlos gi'Iindes i'cicnlcislas medicas, tanto daqui da Capital; como 
tnmhrm dn Amoricn do NOI'tr, lecm esses empregados pouca 
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duracllo e que no espaoo de dez a quinze aunos, neeee servloo, 
veem a so!frBr do coraolio, do peito, ou moles~ia oontagio.sa, 
podendo ainda ser viotimas de desastre. 

Sala das sesstles, 2.2 de dezembro de ii}23. - IrinBU Ma
chado. · 

PAI\110111\ 

. A menda trata de assumpto regulamentar, alheio a·o 
or9amento, não podendo por isso merecer o apoio da Com
mJss!io neste momento. 

N. 48 

Verba 21' - Departamento Naeional de Saude Publica
Inspectoria de Fiscalização de Generos Alimen~ioios. 

Onde se lê: 
10 guardas (;,alaria annuaJ) . . . . . . . . 2:400$000 24 :000$000 

Leia-se: 
10 guardas com 1 :600$ de ordenado ·e 

800$ . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . 2:400$000 24:000$000 

Justí{icaç6.o 

Esta emenda visa apenas assegurar a pequeno gruP'o d·e 
runccionarios as vantagens da que gosam seus collegas de 
<-laase pois, por uma dessas anomalias tão communs ·em occa
sião de confeccão de lillbcllas de pessoal, silo. via de regrà, e~
quecidos os que pela natureza de suas funccões, agrupados em 
quad~o pequeno. . . 

El!l!es guardas, cujos trabalhos são perfeitamente iguaes 
aos melhor aquinhoados. nlío teom a menor estabilidade, nem 
o ast.imulo dos do quadro immediatamente superior, é que 
tenho ••!n vista minorar a situação, som nugmento de v-enci
mentob -1ue possam onerar os cofres publicas. 

Sala das sessões, iS de dezembro de 1923. - Laura 
Sodré. 

PARIOIRBB 

•.. .,,. ·-: 
Com n aJ>J)rovncão da nova f.nbella de vencimentos doe 

funccionnrios do Departamento Nacional da Saude Publica, 
proposto ~m emenrln dn Commissfio, fica prejudicada a emen-
da Ruprn. . ' · 

N. 49 

.'\ccresÕente~se, na verba 37•, (subvenQões) 
cCiroulo de Impr"nsa . . .. . .. . . .. . .. .. . .. . . .. . tO :000$000~ 
-"""""""'...... t.. • ... ' • . . • ,>:(;• ••• , .... ;;;t, .............. ._ ........ ' "'''"""''"""'"''""·· ... ' ···~· •• ...... _ .. ___ ··~Laura'·'sodr~:'~ · 
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Jtuti(icaç4o 

Esta emencla tem por ubjectivo restabelecer a cons!gnáçlio 
constante. do orçamento vigente, que não foi incluida pela 
Gamara 1por esquecimento dJ respectivo relator, Sr. Depu. 
tado · Oscar Soares, segundo as suas p•roprias declarações 
aos directores dessa sociedade de jornalistas profissionaes, 

PARECER 

A Commissl!o acceita a emenda, que restabelece a sub
vencão constanle do orçnmenl.o vigente pnra o Circulo da 
Imprensa·. 

N. 50 

Onde convier: 

Fica o Governo autorizado a abrir o credito necessario 
para occorrer ao pagamento da gratificação de· 1922, a que 
teem d1reito os escrivlics do alistamento eleitoral e encarrega. 
dos dos respectivo~ archivos. nos Estados. ex-vi do § 2', ar
tigo 10, do decreto n. 4.215, do 20 do dezembro de 1920 e 
paragrapho unico do art. 43 do decrfltn n. 11, .658, d·e 29 de 
janeiro d~ 1921, que dei:mrnm de ser pagos por insufficien- · 
cia de verba no orçamento do referido anno. - Costa Ro
drigues, 

Justificação 

A verba votada no orçamento do corrente exercício, para · 
pagamento aos escrivlies do alistamento eleitoral c enoarre. 
gados dos respectivos archivos, foi bsufficiente, de sorte que 
mais do 60% dosses serv~ntuarios achando-se os seus reque
rimentos, devidamente processados, no Ministerio dri Justiça, 
aguardam verba. Approvnda a emenda acima, o Gov&rno com 
mais presteza abrirá o credito necessnrio. 

PARliiOER 

A administrnr.ão informa que e~t:\ liqui~ondo por exer
cícios 'linrlos os rl~hitos n nue se refere n emenda supra. a 
ntml. por isso. a C o mm issão considera dosnecessaria, .te. 
vendo ser rcgnilnrln, cnsn nno sc,ia rotirada !leio sett autor 

r 

N. 51 

Emenda onde convier: 

O Governo nbrirn os credit.os nccessnrios pnrn· pagamento 
das etapas devidas. desrle o nnno do 1913. nn pessoal dn Pro
nhylnxia Marítima do Depnrf.nmento Nnr.ional do Snude Pu. 
hlicn, Sccciio do District.o Federai. 

Sala das sessões, 22 de cle?.cmbro de 1923. - Jrineu 
Machado. ·••· 
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Ju,çti(icaçúo 

, Os pnl.rõcs ou mnsLrcs de vapor, os cont.rn-mcst.rcs, n~ 
machini~tas, o~ ~egundo machinistas. os motoristas, os fo
g·uistas, os maJ·inhciros o ns mncns. funecionnrios do Depnr
Jamenlo Nacional dr. Saurle Puhlic:n, Secção rio Prophylaxin 
Maritimn do Dist.riclo .Ferleral. solicitam n abertura rle um 
crcrlitn, nn impm•lnncin rle ~7R :!i10~31!l, pnJ•a pagamento das 
etapas (diarias rio alimcnl.açiio) n que toem rlircito, rle accôr-
do com as razões rtue passam a adrluzil·. . 

Dos funccionnrins acima mencionarlos só exisl.iam cm 
1!l·J3 (quanrlo foi l'eila a cquipnJ•nciin que lhes rleu n rliJ•niio 
reclamado nctualmcnle), os ~rr,ninlrs: mnsl.rcs ou paii'ries, 
mnchiuislas, fo~uistas c mariulwiJ•ns. Em 1!118 foi C!'earlo n 
logaJ• rir molm·iola c•, pn;;l.rJ·m·nwnlr•, rm 1!120 P J!l2l nccprs
cenlnram-sc os lngarcs de cnn!J'a-mestJ•es, 2' mac!Jinislas rJ 
moços, l.urlo conforme:\ lahclln nnnexa ú prcsr.nlr exposh:fio. 

O m•rlcnnrlo rios emlmrcarlicos rfa Raurlc Publica, nn Di:1-
triclo l!'crlcral, m·n conslit.uirlo, alr\ 1013, por rliarias, cu.in 
sommn. mensal não all.ingia os vcncimento8 dos fnnccionnrios 
do idcnl.ica caler;m·ia dos arscnacs rio Guerra c rio Marinha. 

A lei n. 2. 7:18, rio 4 de .inncil•n de 1\H 3 equiparou as vnn-
1agcns <"ln uns :ís rins nulrns, pml.icanrlo mn neto rle hôa ,iu8-
J,iça, mnn wr. ~ue as funcciies, a JH'eslaçfio de scrvirns, a res
ponsahilirladn rlrsles ernm irlenlic:as (ts rlaqurllcs. · 

A vcrha rir si i nada a rssa r•quipnrnciin 11iin foi, rmi.J·ctnn·· 
lo, votada pr.lo Congresso, nem em ·I !11~;. nem nos annoH sull
scqucnlcs, nl1\ 1 !!17, ria I a em que os inl.ercssndos pmpnzcrnrn 
uma acçiio conlm a Fazenda, 110 .Tuizo da 2' Ynr·a que a ,jul
gou prncedcnl c. 

Officiou, então. n Segunda Proclll'arloria tla Rapublie:. 
ao Sr. ministro ria Justiça (officio n. 4GO de 25 de agosto rJ2 
191.7), ponderando sobre a necessidade de se dar c.umpt•inrcn
toá ciLada lei n. 2. 738, rle 1913, visto que n Fazenda porde~in 
n final na acção proposta com aggravaçfio de dcspczns para li 
erario ·publico. Dah1, n seguinte mensagem enviada no Cnn
grosso pelo S1•. Presidente ria Republica: 

"Srs. Membros do CongJ•csso Nacional: 
Tcnrlo cm ennsiderncfio o que pondera o minisl.ro rln .Tus

t.icn c Ncgncios Inl.crinres, na expo5icão .iunl.a. sohrn n nn
Mssidadc rlc serem solicil.arlos ao Congresso Nacional, o cr•ctli
fo especial de M3 :t.03$G77, para oc.cot•ret• o pagamento IJUO 
compete nos cxcrcicios de 1013 a 1917, aos remadores, fo~;uis-
1ns, patrões c machinislas rias embarcações da Saudo Publi
ca, cm virlude dos urls. G c 7 rln. lei n. 2.738. de 4 do .imwi-
1'0 do 1013, c o cxlrnordinario de 130:235$335, para irlenl.i~a 
dcspcza no exercicio de 1!118, ca!J!l-mo a honra rio submotl.o;• 
o assumpl.o a vossa csclnrccidu aprecinçiío, afim de que vo~ 
digneis resolvei-o como l'ôt• acertado. 

Rio do .Tnnciro, H de novembro de .1017. - Wcncc,ola;t 
Rra: Pcrd1'1t Gomes." · 

O O O O o O O O o O o o O o o I O o O O t O O O O O O O O O O o o O O O O O O O O 0 0 O O o o O o O O o O O O O I 

PAllllCEn 

·Caso seja roconhooido o direito ao pagamento de que 
trata a emenda, o Governo deverá solic!Lnr o noccssario ore
dito, afim do cffeotual-o. Ncsl.e moment'J, n Commissilo nilo 
p6rlc ncons~lhnr n nilfn'ovn(:iío rln referida emenda. 
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N. 52 

Emenda do § 4 • ~ ar!.. ti, cnpilu lo TTI do decreto . nu
mm·o 1 L 663, de '1 de feveroü·o de 1•U2l. 

Onde rli~: •Quando esses l'unccionarios, tendo percorrido 
toda a Cocaln de ncccsso, contarmn mais do 35 annos de servico 
puhl i c o l'cr.lcr•al, sem goso de licnm;a c não l.enrlo mais rle 30 fal
tas .iuAil'icndns etc.>, dign-se ... ,,,,m g-Mo de liccn~a r•ot' mars 
rle :JO rlins clr. 

Ju.çfi{ica(•<io 

Pelos r)isposili1·os do nrl.. li. cnpil.nlo III do decreto nu
mero :11!.663, um funccionnl'io qrrc pr•ücnchn t.orla~ as exigen
rin~ para sua aposentndmia no cn1·go immmlilr.mr.nte SUJle
J•ioJ' c. nüo 1.,1m l'nlta alguma, ma;: :::asou rlc nma licença poJ' 
mrnns de 30 dias, y,:.so priYarlo da' vanlagons da pr•csente lei. 

') fim da emenda yrm csl.nholr.crf' uma oquirladn para os 
funcc ionn1·ios na,; conrlições apon I nrlt ~. rlanrln-\lws di rc i (.n a 
podeJ·~m ser· aposcnlarlo~ no enJ•gn irnmcrlial.amcnt.r supcJ•inr. 
rlrsr'.c Cfl!C j:í o tenham exe!'cirlo mn cnmmi.ssün, oubst.it.ui~.üo 
ou inle1·inirladc durante mais dn um nnno segnidumcnte, sem 
11 ~"\hmna ]li!llalirladc, ouando ju]f::ndos invalidas para o effeilo 
d~ lposcntarloria nos termos da lei cm vigor .. 

A emenda ,., a repcliçüo rlú oulro rlo mesmo autor, sohJ•c 
a qual a Commissão já emiltin pat•cccr· para constituir pro
,irrl o :'! paI' i e. E;;fú pr•e,iudicadn. 

N. 5~ 

Emquanto não cnt.mr cm vigor a nova rcf01•ma do ensino, 
~ertí per•mitlido aos alnmnos rins Escolas .f;upo!'iores, que sejam 
otrvinl·es de qualquer scr·io. fa~el' o exame dú que dependem, 
cm 2' ~pocn. junl.amenle com a scr•ic cm que siio ouvintes, 
como nlh\s ·nréccil.nnmm l.orJns ns r•rf:(ulnmentos anteriores no 
acftml. 

Saln das sessões, 13 de rlozembro de 1!l23. -Antonio 
Mn.1sfl. 

Justi(icaçiio 

()~ tct•mos da emenda justificam a medida, é uma exi
l!'encla nbaurdn, que Mda ]Íóde amparar, fazer um estudante 
pet•der• um nnno. muitas vezes por causa elo uma simples nula, 
sem lhe dar o direito do rc,·clnr os sous conhccimonlos. , 
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. A Commissúo não acceita a emenda, que altera sem con-
veniencia para o ensino, o regímen vigente. • 

N. 64. 

Onde convier: 

Art. Ao alumno do Instituto Nacional de Musica, lau
reado, annualmente, em concurso, com o premio de viagem ao 
estrangeiro, consistente numa pensão pelo prazo improroga
veJ de dous annos, conforme o disposto no art. 261 do regu.: 
lamento annexo ao decreto n. H. 7 48, de 13 d'e outul:iro de 
1915, se pagar!i, de uma só vez, a importanoia a que tiver di
reito, estendendo-se essa. medida aos laureados nos annos an
teriores que por ventura, ainda se acharem no palz. - Mar
cilio de Lacerda, 

Justí!icaç4o 

Nos termos dos ar!B. 261 do regulamento acima citado, 
haverá, annualmente, no Insf.ituto Nacional de Musica, um con
curso para premio de viagem aos ·Paizes estrangeiros, o qual 
~onsistP numa pensão, durante o prazo improrogavei de douA 
annos, para os dlscipulos do· Instituto laureados com o t• ou 
2• premio. medalha de ouro ou de prata, nos cursos de canto. 
piano, orgão, violino e víoloncello ou diplomados em compo
R!çlio. 

Na conformidade dos dispositivos regulamentares. tem 
aquelle instituto conferido tal premio a varias nlumnos, to
tlns elles desprovidos tle maiores recnrsos. de sorte quA teem 
f.or!os lnctado com impecilho's de toda ordem para: emnrehender 
a vin~cm que s!io obrigados dentro rio prazo de quatro mezes. 
n cnnt.nr dn mnmento em qne ficon n seu dispor 11 reSJ)ect.lvfl 
pensão, snh·o caso de f'tjroa fnaior devidamente provado. 

Essa difficuldade em o alunino seguir rumo ao estrangelrll. 
está nns actuaes condições de vida do velho continente, que 
lhe nlio permittem permanecer fóra do: paiz iiom recursos in
suffícientes, quando é obrigado a frequentar escolas officiaM ou cursos particulares assistir a concertos, etc. para que 
possa, cm tempo opportuno, enviar ao Instituto um relatorio 
sobre tudo que lhe possa interessar, e ainda, na falta de ajuda 
de custo, po11quanto, sendo a pensfio de 4 :200$000, curo, ao 
oremiado só se abona de uma vez a metade, ficando o resto 
para lhe ser pago após um anno de estadia na Europa, e á: 
vista do alludido relatorio. Laureados hn que teem regressado 
,io estrangeiro, muito antes de completar o tempo, á mingua 
de recursos. 

Nestas ciroumstancins. forooso é qÚe o Congresso Nacio~ 
na!, attendendo· ás razões acima expostas e ainda no preco das 
passagens para á Europa, autorize a entrega total do premio:' 
ott si persistir no mesmo, conceda uma a,luda de custo para 
que possa o laureado viver decentemente no Mtranseiro. 
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A Commissão é contraria á emenda. 

N. 55 

Os prazos a que se refere o art. 5' da lei n. 4.428, de 
28 de dezembro de 1921, que providencia sobre a construccão 
de sanatorios para tuberculosos, e alterados pela lei n. 4.632, 
no art. 10. serão contados, respectivamente, para inicio das 
construccões o conclusão das obras, da data do registro de 
cada contracto pelo Tribunal d~ Contas. -· Mtrrci!io de La
cerda. 

Ju.vtificação 

No decreto do Poder Executivo que mandou contractar :i 
r.onstruccão dos sanatorios e conceder o auxilio designado na 
lei. o Governo mandou ao Departamento Nacional de SaudA 
Publica fazer contractos e registrai-os no Tribunal de Contas. 

Pelo Codigo de Contabilidade esses contractos só teriam 
valimento, sem direito a indemnização alguma, depois de ap
provados pelo Tribunal: nada se deveria executar antes do re
gistro, portanto. O Tribunal só registrou os contractos por 
demora natural do processo em .i unho do corrente anno. E' 
justn pois, que dahi, da data desse registro sejam contados os 
prazos. 

PARECEI\ 

A Con1missão aceeif.a a emenda .. 

N. 56 

ilüliv~u~iiu 1\ Facui<iaüc àc ivteaJCma do Rio de Janeiro: 

«Augment.e-~e do 2:100$. ouro, para pagamento da se
gunda presta cão do premio da viagem, devida ao nr . .Toão 
do Barros Barreto.» 

Justificação 

Tendo o alumno premindo pela Faculdade de Medicmn do 
Rio rle Janeiro recebirlo n primoh•n prestncão e tendo sido 
permittido pelo Governo o adiamento da viagem, razão p~la 
qual perdeu vigonciu o credito cntüo aberto, e no qual ficou 
o saldo da· quantia quo agora é pedida, ha necessidade da 
abertura desse credito pam quo seja paga no exercioio de 
1924 a segunda prestação a quo tnm direito o Dr. Barros 
Barreto. 

S~nado Federnl. f3 do dr.1.embrn do 1923 ..... Lauro Sodré. 
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PAnRcmn 

' A Commissfio ucceita n emenda. 

N. 57 

Destaque-Sr. da sub-consi:;nnçün (ruhric:t H'). «Conser. 
Vllr)ão r. custeio rle dous ascensores>, t :200$ (urn conto o du
zentos m:: t'líi:;), pnrn graLil'ii!a<;úo ao encuJ•t•egndo desse ser. 
vi c o. 

Sala rins Cnmm issrir;;, rlewmhro dr. I O~:J. - EuMhio de 
,\ndrade. 

Justi(icacao 

A presente emenda rle modo nenhum au:;:menta as dcspo. 
zu;; da pr•oposln oroamcntnJ•in do ~linistcrio da Justiça e Nc. 
gocio,; lniCJ'inrcs pnr·a o exorcicio de i921, uma vez que, na 
Sllb-consigna~fio n. 41, existe .iá n verba de G :000$ para o 
fim CRJleciaJ de conservação c custeio de dous ascensores. 
Ora, o actual conscr1·ador, que é o n. i dos seus compnnhei
l'OR, exerCI) t.amucrn as func~õc~ ele electricista mecanico ha 
mais de 13 annos I) as de conservador dos ascensores ha mais 
do J 3 mezes, c l.ambcm trabalha nos dias feriados .c domin
gos, sem por isso, perceber maiot• vantagem, além dos venci
mentos de 2 :.100$000 annuaes. 

Pelo que cí do ,iusliea que, exercendo elle as duas fnn
coões, lhe sojn concedida uma grnlificnoiio, conforme a emon
d:t supm, umn vez que existo, para isso, verba na doLacão or
çamentn·rin o não reclama pagamento dos serviços "jt\ presta
dos como tal. - Euubio de And1•acle. 

A Commissiin não púde acccit.ar n emenda. A administra· 
çiin informa que é inconveniente destacar- da verba material 
a qnnnnlin nclln allml ida. 

N. 58 

Suhvencõc.q: 

Para a Escola Livre de Odontologia do Rio de Janeiro, 
equiparada 1ís officiaes. 11am todo.~ os cffeitos leuacs, por de
crct<> legi~J-ntivo n. L 371, do ngogto do J ~(15, 50 :000$000'. 

Snln das sessões, cm 22 de d~zcmbt•o de 1923. Ma!'cilio 
de Lacerda. 
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Jttsti{icaç<io 

A l!:swla LiYl'u riu Ocluutulo;;ia do llio de .Tanciro foi 
cquirparada á~ otlficiacs Jltll'a !otlus os ~{feitos lcaacs, ·por for
~~~ de uma lei especial. 

'l'orla~ as C$ealu~ ol'l'ichie~ recdwm subvenção do 'l'he
S(HH'O, ·U 11 Escola Livro de ütlontola.!l'ia do Uio do Janeiro, 
qno funociona cguiparaua l!n dezoito annos inintcrrllplos, 
com um eO!IJlO docente formado de uolavcis Jll'(•fis>ionao~ c 

!Jrol'essores de gt•anrlc rrmome, l'lli.J•c os quaes se encontram 
uminares da Congrcga~fio da :Facultlndr ·de Medicina do Ilii'l 

do .T.ancit·o, manlQJHio uma Assislencia Dentaria ·uratuita. 
que presta relcva11les servicos ú h}1S:ione buccal d11 pobreza 
do Di~Lt•icl.o Fodm·rul, nün (r>.m auxilio de espe~ie al;;umu dos 
poderes JlUblicos. vivendo exclusivavmentll das suas rcnduu 
do matriculns c Luxas de frequcncia. 

E' digna do mencão a .cxcopci.onal ;;iLuar·ão da Escola 
Livre de Odontologia do Rio de Janeiro om t:claoão ao seu 
progranuna de onaino, o qual, claborad<:~ lm vinl.o annos pela 
sua illuslrada congregação, é o ponto culmincnlo dos pro
grammus offic.iue~ cm aspim~ãu. Assim •í que só ultima
mente a'oi SU/:il~ül'illa pelo C()n;·cJho SuperiuJ' de Ensino a 
adopcãu do~ quai.J•o annns "'-' ctiJ•;o, emquanlo a escola J;t o 
mantém ha vinte annos. Soh n •ponlu de vista de ruperfu.i~oa
menLo de eusiuo, enca,l'mlo ,pt·at.icu.ntcnlu, nnnhum lhe ganha 
a dianteiJ'll; tendo ··m vista n seu enJ'PO docente, nada nmis 
se pórle desc,iat·, vbLo como tÍ rm·muuo tle v~rcladcil·as noLu
!Jilrida{les, dentJ·e as qmws alguma~ lll'lHIIl!amJI.Uill Jamhem a 
Congrcga~ão da Faculidad'e de Mcdi·ci·na: <ruanlo (t sua philan
Lropia, basta citar a sun Assistenoh1 Denlal'ia gratuita, guc 
presta relllvanli~simos servi~os (I .pobreza do DisLricLo ]'c
dera!. 

1'.11\lWEll 

.\ CmumissãQ não accoiln a emenda, que vititt crea1' uma 
su!Jvcncão nova. 

N. 50 

Ondo convier: 

Serão exlr~nsivos. a Lndus us J'iliacs do Instituto de PJ'O
teccão o AssisLencin ú Inl'unc.ia do nio de .Tancil'O os dil·citos 
do decreto n. 3.877. 

Snln elas >essücs, 12 de nuvcmLI'o de 1\H9. 

ll!Sti{icaçüo 

E' da llmilll' ,jusli~n u quo nncf'J'J'!t cssn emmHln, visto l)~O 
SI)!' l'llZOUVf)l ~IJQ liJlellns hn,jam ~ido I'I)COIIIWcidns de «ltl!
dn;uo publica~ as filines existentes alé J0·11D'; Lendo a mc.sma 
ot·icnfuciío, sendo uma pnT•Lc do mesmo orgão ccntrnl, ufio S() 
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oompre;hende que umas i'iliaes se possam valer e outras não 
do titulo de «utilidade publicU>. A obra é uma ó'Ó. - A, In
àio ào BrtUil, 

PARECER 

i i"'com~issão .acceita a emenda para 
· especial. 

N. 6B 

constituir projecto 

EmeÜda 4lá verba 21' - D. Nacional de Saude Publica -
Hospital Geral de Assistencia. 

Ficam, para todos os e!lfeitos, equiparados Ms medioos 
de hospitaes do Departamento Nacional de Sande Publica os 
actuaes medicas internos do Hospital Geral de Assistencia do 
Rio de Janeiro. 

Sala das sessõeó', 29 de novembro de 1923. - Octacilio 
àe Albuquerque. - Mendonça Ma1•tins. - Antonio MtUia.-
A(fonso Camargo. · · 

Julti(icaçáo 

São quatro os internos do IJ.ospital Geral de Assistencia 
ll estão aeeumulados de grande trabalho n em intensidade 
muito superior aos collegas que exercem as mesmas fun
oeões nos hoepitaes do Departamento Nacional de Saude Pu-
blica. . 

Para convencer da verdade allegada, (ibasta saber-se 
que os internos do Hospital Geral teem a seu cargo todo o 
trabalho medico-ciru!l1gico executado durante o dia e pelo 
qual respondem. Fazem os seus plantões, tanto diurnos 

· como nocturnos, de 12 horas continuas e em dias alternados, 
. nllo podendo, sob preterto algum, se ausentar do hospital. 

Além disso são obrigados a a!Jtender tambem aos servti
eos de assistencia municipal e policillil, alli procurados a 
qualquer hora do dia e da noite; e, finalmente. ainda atten
dem ao serviço de porta, dando consultas diarias aos indi
gentes que se valem do benemerito instituto. 

Ao passo que os medicos dos demais hospit01es fazem 
&eus trabalhos com muito mais suavidade, nllo só.IJOr se~em 
em maior numero ·para cada hospital, como, prinólpalmente, 
porque cada medico só é obrigado a fazer um plantão por se
mana, e este mesmo do quatro horas apenas, e si estes per
cebem SOO$ mensnes, aquelles, os iuternos, com serviços qua
druplicados, só recebem a remuneração mensal de 600$000. 

Nada mais justo, pois, do que ·estender aos internos (me
dioos) do Ho!lpital Gora! as ·vantagens, regalias e os direitos 
de que ,gosMII os medioos do,s demllis hospitlles da Saude Pu
blica, e é e·sse acto de eguidade que elles esperam . d'ls poderes 
publiOO!I •. - Octaci!io àe Albuqucrqtls. . . . 
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PARECJlR 

· A emenda supJ'U deve ser considerada prejudicada, com 
u approvação dn nova t.abella de voncimenl.as dos fuoooiona
rios rla Saudo Publica, proposLa ·em emenda da Commissiiq. 

N. 61 

Os auxiliares do Registro Eleitoral de Eleitores, em nu
mero de tres, perceberão os vencimentos de 5:400$, os dacty
lograpbos, em igual numero, de ·• :800$· e o continuo de ré1s 
3,:400$000' 

Sala das sessões, em 22 de dezembro \le i92S. - Jnfll!u 
Machado. 

A emenda consigna medida Justa e util, absolutamente 
neoessaria. Os funccionarios em questão, incumbidos lia· um 
trabalho e:s:haustivo, slí.o mal remunerados. 

Sala das sessões, em 22 de dezembro de :19.23. - Jrlneu 
Machlldo. 

A Commissl!o não póde aconselhar a approvaçlo da emen
da, para figurar no areamento, devendo, porém, ser acceita 
pjlra proje~to em separado. 

N, 6t 

Verba .et•: 

Directoria de Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial. 
Aoorescente-se a quantia de :12:888$, para pagamento que 

compete á guarnição da lancha de visita aos navios entradoR 
á noite no Porto do Rio de Janeiro, das iS ás 20 horas, que 
deixaram de perceber nos mezes de outubro, novembro e de
zembro de 1920 e 1921, de conformidade com a tabella da lei 
n. 4.632, de 6 de jan~iro e a lei n. 4.555, de Ulz.l!. 

Ju&ti/icaçiJo 

O pagamento solicitado vem corrigir o engano na distrl
lluicão das verbas . na oocasiüo da reforma da Saude Publica 
em 1920, pois a guarnicão da lanoba já percebia a gratifica
oi!o antes d& refPrida reforma, e tanto aeslm; que o Cow.esso . . . 
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160 .\NNAES DO SENA!Ji) 

cm '1022, rcsta!Jcleccu eslu gTatificacão, conl'ot•mc a lei nu
mero 4. ü5ü, ·Jc 1022, tl mantida •pela lei n. 4,oli32, do Hl23, pot: 
isso G de jusUca a upprova~ão desta emenda. 

SuJa uns sessões, cm 22 de l.lezembt'O de 1023, - Irincu 
Jlacltaclo. 

PARECER 

Comvul.u iL admlnlstru~fio apurar o Llireito do pessoal a 
que se refere n emenda e solicitar do Congresso o credito ne
ccssari·o ao seu .par;amrmlo. A Commissão opina, assim pela 
l'cjciçfLo da emenda. 

N. G3 

Ow.lo eouvior: 

Os cscrc\·cnle:l j•Jramcnlados dos cscrivãce das 1' e 2' 
Varas Fcdcracs, até u numero de 3 para cada uma, percebe
rão os mesmos vencimculoil ·.:los escreventes das Varas loeaes 
do Dislriclo Federal. 

Ju~li{icaçüo ... 
A cmcnd•J ,:, ali, ui u lameulc ,i usl.n c no~e~$arla. E' t·~cla

Jmlt.la pelos pl'U!ll'ios iulere~scs Lia ,justiça. 

Sala das sessões, cm 22 de dezembro de 1D23. - l1'ineu 
Machado. ··· .. · ~ ,, 

PARECER 

Os escrcvotlLes que pela reforma judiciaria terão venci· 
mentos são apenas os das varas crimlnacs. J\cc11osco quD se 
trata de uma equiparação com nugmento de dcspeza. A •Com· 
missão não pódD uccoitur a ·emenda. 

N. Gi . I 

Onde convier: 

O Governo Fe·Jornl paga!'á no Dr. Elpidio de Mesquita a 
quantia de 70:000$, como premio o compensncüo dos trnbnlhOs 
que realizou, por nomeação do Governo, na elaboração dos de
cretos c rcgulnmenl.os n. 15. 78&, de 8 de novembro de 1922 
e n. 15.807, de 11 do novembro do mesmo anno, ·deduzida 
qualquer quantia que lho lenha sido antecipada, n titulo dessa 
commissüo achninislrnliva. 

Snln clns scssõeG, 22 de dezembro do 1923. - Pcclro Laoo .. 
- A({unso Camm•ar,, - Joao Tllomé. - Cunha Jlacllailo, _, 
La1t1·o Sodré .. ,- Euscbio de Andl'ltdc, - Jcron'Jimo Monteiro,, 
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Justificação 

Pam all.ilnr.lcr :í ditipo:dciíu impcl'aliva do arl.. 825, da 
Codigo Civil, o Go1cr·no Jo'rJdcl'UI incumbiu o Dr, Elpidio de 
Mesquita dr! clnbor·nr os decr•cl.os e regulamentos nccessarios 
·IÍ in~lilui\•ão da h~·pol.hcca mat'il.ima; e, sentindo a necessi
dn:ctc de não mais dcnrm•ar a publicação desse complemento 
do Codigo, pa,sado.~. cnnrn er·nm, cinco annos da sua cxccuciio, 
solicitou dal]ncllo advogado fossem po~l.os dil Iu:.:lo quacsquer 
afazer•es dr. que pr.H'\·unluru He uchasse incumbi·do, 

Dentr·o rio p:·uzo mur•rJudo o.< l.f•a.Jmlhos !oram apresenta
do~. c. por ordem rio Pre,;iuentc da llCilllblica, submcttidos ao 
r•xmnc elo Insl il.ulo de Advogado~. qnc cm carta ao Ministm•lo 
<la .111sl.ira eonsiriernn pcl'l'cita a sua e:wcnção. 

,\ssim, 'êm a ull.er·ncüo dr! lllll vocabuln, c, Ln! como sahiu 
da. pcnna daquclle profiHsional, o Chefe do Poder Executivo 
IH'Otnnlgou os dr.c:·cto~ n. J5. 788, de B ·de novembro de 1922, 
c n, J 5, 800, de 11 r.lo novr.mbr·o rio mesmo nnno, que se acham 
ho,ie, incorporados t\ lct;islncão nacional. . 

Consnl la rios sohr•e o merecimento c valor do trabalho Jl.l
l'iclico. ns ,iurisconsult.os Dr. Clovis Bevilaqua c Conselheiro 
nuy nar·bosn, n cnnllecr>m, o ambos arbit.raram em 80 contos 
!lc r·ríis o prnm i o c .i nsla ccmpensar;ão do esforço ·despendido, 
premio, dir. o Dr·. Clovis, qu•c, no mesmo tempo, e:tprimirá o 
rocon hccimcnl.n do Governo pela excellencla. do trabalho, 

Por sua vr.r., o S1•, Ministro da .Tnstica declarou cm des
pacho quo «não por:í cm duvid,a o merecimento do. premio, 
mas só o Coogr•rsso pódc autorrr.nr· o pagamonto, pors o Go
verno não l.cm antor·izacão para abr·ir· credito, nem verba or
çamentaria por onde pagar>. 

A vista do exposto, n documentos que eslu instruem, sub• 
mettemos :í consideJ"Ucüo do Senado a seguinte emenda: 
o ••• o •••• ' • o • o •••• o •••• o o •••• o o ' •••• o o •••••••••••••• o •••• 

?ARECER 

A cornmissãn apt•f's~nl.n o scgninf,c subgtitutivo: 

.\ri, .Fica n Govcr·no nu!Nizado a pagar ao Dr. Elopi~ 
flin r!P ~lo~qnila como pr·cmio c compcn~ar,iio do~ t.rahn!ho.~ 
nur realizou por nomcn~.ão do Govcmn na clabor·a~i\o do ele~ 
cr•ctns c r•cgrr!anw.n los 11, 1•5. 78R de R dr~ noyemhro dr J 022 a 
n, iii, ROi rir ld dr novemhru riu mesmo nnnn a qnanl.ia ·Qltc 
f~r· accor·dadu. I.PIIr!n Prn vi;;lu a opi11iiio dos .iurisr.onsultos qne 
fornm rmvirJns; aherlo~ o:-l e!'N1lt""5 ncers~nr1os. 

N. 65 

A' Yrrba "Subvencões": 

Onr!P se rliz: "Hosnilal rio f'innlo Antonio de .Te~u. nn 
Bnhin". di:;n-;;o "Snnl.a Cn.~n rlc Misericnrdin do Sant.o Antonio 
do .Tcsm". 

Rala rins Rcssõcs, em 22 rlc dezembro de 1923; - Pedi'IJ 
Ln ao. 

S, - Vol, XIV 30 
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A pre~enlo om&nda procura corrt;o.r o 11011141 ela instltui
cfio beneficiada, mantendo a mesma subv11nção. 

PARECIIR 

A commissão acceita a emenda. 

N. ~6 

Resolve autorizar o dispendio de 60:000$ com a installa
cão de raios X no IIospitnl de S. Sebastião, para os fins de dia
gnosticas e tratamento cirurgico c de pneumotborax artifi
cial dos tuberculosos alli isolados. 

Revogadas as disposições em couLrario,-Oosta Rodrig'Uel. 

Justi(icaçli.o 

Considerando que as modernas descobertas sclenti!lcas 
affirmnm gt·andes vantagens no tratamento da tuberculoso 
por meios cirurgicos e pela applicacão do pneumothorax 
Ul'fifieial; 

Considerando que estes recursos poderosos e efficionlei! 
não podem sol' empregado;' sem previa exame radiolog'ico o 
que tal exame tem de ser feito concomitantemente ás applí
cações tltcl'apeutica~, que srLD por ello guiadas e dirigidas; 

Considerando nilo existir para estes fins n apparclhngcm 
necessaria uo Hospilal S. Sebastião, pertencente ao Departa
IIJC11lo Nacional rle Saude Publica e ond~ estão ~eoolhidos para 
tratamento ano tuberculosos; 

Consideran<lo nüo ser admi&Livel que o Governo da Re
publica se desinteresse pela sorte dos doentes que manda isolar 
no respectivo llospilal o os priva dos recursos precisos pai".> 
melhoramento o cura; . · 

Consideran<.lo que a apparelhagem radiologicn nocessa-
ria jú foi instantemente solícitacla ao Governá pelos director 
c medicas do Hospital S. Sebastião; 

· Considerando que osso pedido foi prestigiado pelo voto 
vublicamente expresso unanimo da Academia Nacional de Me
dicina e da Sociedade do Medicina e Cirurgia do Rio de Janei
ro, insLiluícões medicas do que fa~em parLe os mais compe
tentes )lrofíssionues brasileiros; 

Considm·ando que esse voto foi acceito pelo Governo, qu~ 
promeLleu atLendcl-o, quundo houvesse credito orcumcntal•io 
)lreciso; 

Considerando ter sido esse m·edito fixndo em ao :000$000; 

I 

I 
I 
I 

I 



SESSÃO Jl~L 28 Dll JlllZElllllllO DE 1923 !63 

PARECER 

A commissão nccnitn n emenda, com a sc·t;uintc redacção: 

Arl. Fica .o Govcrnu itui.rrizarlo a dispenrler até a 
quantia d.o 6,0:000$ eom it im.fall!içiio de mius X no Hospital 
•ln S, S~hnstiiio, nlll'inrlo parn issn o ncccssnrio r:rcllito. 

N. di 
bi1dc eotivici·: 

AL'!.. São fixados ein :J :G/JOG ;trmuaes as vcnchnenlos 
do actual couseriiidor ele Gilbiilelc da E;cula Nacional lle Jlel
lns Arles, que exerce lambem as funcçõcs de electricista. 

Justl{'icaçiJ.o 

.'1. presente emenda do modo nenhum aut;menla as dcs
jiezas dâ <lotilcão da Proposta Orcnmelitaria do Ministel'io ela 
.rustiçâ e NegJiilios Irttlirlor·es para a exercicla de 1924. urna 
vez que, na sub-consignaçãa n. H, existe já a verba de ré is 
6 :.0100$ para o fim especial rlc canserva,.ãa c custeia de dous 
ascensores; ora, o actual conservador, que ú o numera 1 do~ 
seus companheiros, exer.·co lnmhcm as funcçõcs de electri
ci,tu mccanica ha mais rle J 3 annas - u as ue conservador 
du< ascensores h a mais de J 3 mczcs, sem, por isso percebct• 
nraior· vanla~:em, além das vencimentos de 2:400$ annuacs. 

· l>r'IIJ rjüe é ele jusliçn que, eli:crcendb ellc as r.ltm,; !'ltn
c(fõ'r•ô. llJo se.inm l.ailtbcm elevados us ycucimcntos para rérs 
íl: li'HO$ aimuaes, con!'armc a mtrenrla supm, uma vn1. que exis
te pura isso verba na Dotaoiiti Or(iamenlaria c não t•cclunm pa
gamento posterior aus 13 mczes da serviço já prestadas como 
tal; 

Sala das sessões, cm 22 de dezembro de· Ül23.- l1'iiwu 
Machado. 

PARECER 

A commissão niio .péide ncceitar a emenda que visa um 
augmento de vcncimonto o se oppüe, portanto, ao critoi'io 
adoPtado, 

N, 68 

Onclri éoit.vüir: 

Pnssnin. u 1'o~oblir cm falha po!N 'rhesouro, ou cm follta 
r'ótHérida pelo Tllcsouro, ris funeclonnrios subalternos da Fa
culdade ele Mediêina dei Rio de Janeit•o. que per·oobem pelrt 
Tliosb'iíí'nrià <ln mesma l'nouldndo, ficando para todos os cf
fdiWs cqüiparndos aos demais empregados da Umüo. 

Sala das. sessões. cm 22 de junho de 1923. - ll'inclt 
Machado. 
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Jus li{'icação 

A pr·ctierttc emenda lem por· nm a!Jlparur a siluar;fio de 
humildes c rlodicuclos runccionarios que mourejam nos .Laho
ml.orins, el.c., da mais alta Jnstiluicão Scicnlifica do .naiz; 
;;ãu funccionat·ios que sem dcsrallccimenlo se dedicam ar• 1"'
lilicn scr·viço, não medindo sact•iricios e sem preocupação de 
horar•io. 

A mr,dida proposla não aca1·rcla aug·mcnlo rio dcspeza, 
por• quanlo cunLinuam a SOl' pagos pela sullvencão o l'Cnua da 
Jl:wuldadc, Releva accresccnl.ar que de accôrdo com os res
pectivos rclalm•ios, o saldo da Faculdade de Medicina, altin
gc annualmcnLc a ulg·umas centenas de conLos de róis. 

Tral.a-se de um inarliavel acto de jusl.içn. 

Sara das Sessões, cm 22 de dezembro de 1923. - b~iuau 
illachado. 

PAilECEn 

A comm rssao niio pl)rJ.o aconselhar a approvacão da 
emenda, cm vista elo regímen rle autonomia dos u~stitutos su
periores do ensino. 

N, 69 

Onde convier: 

A reforma do I" l.on,~ntr medico da llrignda Policial, Dr. 
Luiz Figueira ~Inchado, sm•:í regulado, de om avante, pela 
parle l'inal do arL. 53, do regulamento approvado pelo decreto 
n, 12.011, de 29 dr marco ~IA '/f.l16. 

Sala das Commissüc:<, 22 ele dczuml.Jro de I U23.- Euse
bio da Arulradc. 

Ju.stificaçtio 

O Dr·. Luiz Figueira Machadn, I" tenente medico dn Bri
gada Policial desta Capif.nl Fedrr•al, sullmct.f.ido á inspecção d~ 

. saude pela .Tuntn Medica da mesma I.Jr•ignda, foi por clla cor.si
clemdo invalido para o scrvi~o medico militar, em virtude de 
molestia adquirida em acl.o de serviço, como faz certo o laudo 
ou ar.f,n firmado pela cil.ucln ,iunl.n, unnninwmcnfc. 

Nessas condições o ncl.n dr sua l'cformu deveria dar-lhe as 
vantagens ria 2' parl.e do nl'l.. 53 rio r•cgnlamenlo npprovndo 
pelo (Jecrcfo n. 12.01.\, riP 20 de mar•t;o dr. 1916 c não tão só
mente as vnnl.agons rlll primeira pnl'tt• do ·r.itado artigo, assim 
redigido: •Os nrl'ieiar~ que se 'in\'alirl:u·r.m antes de 25 annos 
complotos de scl'vi~o sor·ão r·oro,·mnrlos com l.nnlns vigosimns 
pul'lcs do J•rspcclivo soldo quantos forem os nnnc.~ de Hcrvio.1, 
rnas .~i n, hwn/.idc: Jl1'01JiC1' dn lC.!Õrl8, de rlc.•astrcs ort mole.!Has 
tulq!Íi1•it/a.~ em f!!'/o dt• .!C7''1J'i~o, S"1'1in rrJ'm•rn.ado.~ nom o aoldo 
po1: inteh•o,). , , , 

I 
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Além rla clnrer.n diamantina elo ar·t, 53, em suas duas par
f.es, não permil.t.ir duas inl.erprcla~ões milita a favnr· rlo pre
,indica(Jo a ,iurispr·urlencia sci;uidr, l.atll.o na :ár•igadn Policial, 
eomo no ~linis!Nin ria Justiça a resprilo da questão. E' assim 
que todos os ol'J'ieines e pr·ncns que nhliYrl'nm !ando nas mes
mas condicões do laudo obtirlo prlo pr·n,iudicarlo foram refor
mados com as vanl.agens da 2' parir rir. art .. 53, isl.o ó, com o 
soldo por inteiro. A respeito do laudo firmado pela Junta de 
Tnspecçüo dr Rnurlr não rxistr a mrnor· rlnYirla rle que ella 
considcmu n pi•e,iudicado como acommct.Urlo ele molcst.ia 
adquiriria cm acln rir snt•viço, como se póde pr.r•fcilamllnf.e .ve
rificar examinando o parccm· ,iunlo, lavl'arlo pela .Tunl.a i\lc. 
r!!ca da T'Pferida corporação. 

A emenda, pois, corrige apenas, urn vicio orr erronea in
terpretação do art.. 53 do J'eg-ulament.o da Br·igadn Policial. 

LWDO 

Brigada POlir.inl i/o TJi.<lr1:r.tn F'cdcml - Scr1Jiçn dr. Salllle 

Ao Exmo. Sr. general Cypriano da Costa Ferreira, com
mandante da Brip;ada - Parecer - Submetlido no\'amcni.B a 
inspecção de saudc, de accOrdo com as dispn.•ir;<1es ~·~nlamcn-
1.nrcs, o Rr·. 1• lrnrntr Dr·. Luir. Fig·ueira Machado, a .Junln 
actual não ptlde deixar rlo confirmar·, dcanl r. do estartn mnr
bido do insprccionadn, n sna irwalirle~ adquiriria em acto do 
serviço, parecer nxnrndo nn flJ•imr.im inspecção const.ituida 
por outros peritos. 

Na exhumnçün rlns factos, no rxame retrospectivo do do
ente, na evolução e exteriorização r.:,-arrrupto do seu estado 
pathologico, vamos encontr·m· os clcmrnl.os que provam ter 
sido n molestia ad•quiridn cm acto do serviço. 

Dotado de grande capacidade ecJ•ebral, de ndmiravel e 
Jll'ecoco cultura, manifestando sempr·c, cm gJ•áo elevndn, n sua 
emotividade, quer em expan><irs rle alegria, qum· na ntliturlc 
molancolica das grandr.:; trisl<!~as, mrn<·a f!cixnu baixar a imo 
intellectnalidade, mnnl.irla na alt.nra de suas trnrliçõcs c ani
mada no carinho de suas cspcmnr;as. 

Mal descansado dos embates do eoncnrso a que sr snilmrl
tora e ando revelára 11 sua crupacidndc proHssional, as suas 
londencias lil.l.rmrin;;, nltonuando u;; asperezas elo assnmpt.o 
nas delicias do seu cstylo, cu,in ficção o ;:tt'af{n tanto no; em
polgou, viu-se sob n pnso das t•espn'nsallilidades de srtn> nnra~ 
olll'ignçõrs. flS'S't'a\'aclns. nn momento, pcln pnssibilirlnde de 
<'ooperaçfio na grande guerra. 

Ess~ facto allin,::irr rí .snn S<•nsiililidnde physicu, lolrlon a 
peJ•spocl.iva ramhiantr dns seus idoues, aoordudos nos impeto~ 
da idndr, ~. nssim, cm pr•nfundn asthmrin, intorcaln-rla rir t'at•ns 
momnntns do oxnllar;fio, ollo sr. onJ.t•ngou a rrm rslurln demn
sihd.n, exc!ldou a .sua t.nrefn no cumprimento do dever, talvez 
quoronrlo amaina!' as dr.sillrrsõr.s que n l'nnlirlnrlo lhr t.r·"u
xora, em uma dissiparfio rio onel'>rins, nn rlrvnlamrnto r'l srirn-
llill o t\ caridade. ' · · 

•· • • 

• 

• 
I •• 
•· 

.. 
r 
i 
r . • .. 

• 

• 
•• 
I 

i .. 



' 
' 
i ~ 
1.;· 
'" ., 
! ,,. 

:i 
~;-
•' 
" 

', 
:I 

i 

' 
lj 

. li ,, 
I.' ,, 
j; 

' 
" I 
' 
i 

,1 

I· 
l i ,, 

Nessp nfíl!l ollo qcfin'IIOU, a sua ~clluln JlCI'VP.Síl CilpiLulou 
o JJ:io poudn mais ~upporl.ar as emo•;oes, n 11111 rlm, cm nleno 
sprl'il;n. cll~ manifestou, em-abr11plo, symplODlilS l'l'ancos de 
cnp!'IISiio mental. 

· :'ilJIJSI i Inicio immcdi.ntamenl.r nn scJ'I'iço, dispcnsndo c 
licllnciar!o cm seguida, n~n pnn,r.ttll iu cnm n dcscn11sn r. l.rnla
mcnlo aclllql)ndr l'nmn,.,,, nqqello estado ccl'oiJral; nn pqnLra
rio: l,urlq se ar;gravoq, até que subrq~ttido a no;:a in~pq.oçi!o 
•lo sande, l'oi .in!sNio invnljrlo, lenrln s1do n moleslm nrJ{jliii'Jfln 
en1 :wJ,n de serviço. . . 

PPJ:Si~l.indo n~ sympl.nnws morlwlos, rJcsynnec•dn n cs, 
pcl'aJH;n de Ulllll cnr:t. n<'>s cqnl'i I'IJlillllOS a SI III l'fli'rll'mll oxn" 
rando o sogninLe paJ•eceJ•: - "Gonfusito mr.nlnl ollronicn". 
Invalido. inc11;pnz .pam o serviç.o das armas, A molaslin foi 
ndqn i rida cm neto de sorvi00. 

Scrvi('O rle Sande ela Brigada Poli aia!, 22 d~ março de 
1010. 

(2). Arl .. 168, ~§ 1' c 2• do rlecret.o n, 0.203, de 28 de 
rleznrn]lro .do 1011. 

(3) Vide ar I., 1·1 dn lei n, !, . 212, de r, de ,janeiro de !021. 
qnc fix.on n dr~pc7.Q :::era! 4q. ]lcp1Jbli~íl para o exercicio 
de 1921. 

PARECER 

A Cnmmissão acceiln a emendn, por considerar n medi, 
dn rjc manifesta cqilidade. 

N. 70 

O Governo adqqirir:\ a pasa da rua Go~·az Ti. 688. oqde 
viveu e morreu Quintino Bocayuvn, para ser ncl!n inslnllado 
11m Hnspit.al Pro Mntrc. podendo qesp01idor pnnn r.omp1•n do 
J•cfcnidn prcrlio nl.!\ ·i nO :OOQS, abrindr. ·o necessnrin credito, 

Justificação 

A ·Republica ainda .permanece em divida com Quintino 
llocayuva, cu,io nome esl;\ Jiga~o indissoluvelmente á sua llis
loria. 

O innlvidnvel patriol.n gcnevnJ Benjamin Constnnt, du
J•nnlo sua permanencia nn Governa Fravisorio, apresentou úm 
pro.ieel .. o, nara noquisiçilo dessa casa, sendo nolla co!locndn 
nmn lapide pnra perpetuar o nome do illustno e saudoso .Pn
ll'iarcha da Hnpubljpa, Quinl.iqo :noc~Y].Jva. 

Alli se rcuni~m as rcpqplictplP& ~iu•nrilr. o.s ul~imps ~OJll, 
Jln~ ria pronna·;md~ e pq rr:,snen~ dn· Pl'oclapl~~~o àn Repuplipn 
nfJccluQIJ-Sc p. uii.!Dfia scss~o, ondo seus PMPPIJB'ionarios Pl'os" 
tnrq\n ,Jlll'~nlentc qo fiqoJiÀ~qe 1ncandipionnl ~n nnvn Jlot;irnr.r 
p1:on nrr:arlo nn dia imn1e~mt.o, 15 do novpmtn:p qe 1RRR. 

O Goveq]o, adquirindo es~a cnsn jlisl.oripn, reali~nl'i\ q 
dr~o,io do BenJamin Constnnt; destinnnclc•-a n ·,IITI )fq:pitnl flrq 

, 
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Mntre homenageará do modo mais nohre c elevado a mcmoJ•ia 
de Quintino Bocayuva, ligando oH nomes de tão eminentes c iria
dão a urna obra ele caridade on1 pi' <li ela Mãe Bl'nsilcira. 

<;g)~ da~ sessões, 5 rlc dozt·mhro LI<! 1\l23. ~ Lam•o Sodrl!. 
Carlos CavalcanU. - Vcspunio da Aln·,u.. - Folippe 

Schrr.idt. - Pa1•ei1•a Lobo. 

PAllll:CER 

A Commissão ncceita a emenda com a seguinte sub-emen
(la: onde se diz adquirirá, diga-se: O Governo fica autorizado 
a adquirir. 

N. 71 

Accresccntar onde convier: 

Art. Fica o Govm·no alti.Ol'i~mlo a mandar o(lnLnr, para 
LúCios ns cl'fcit,os, o l.ompn de Hcrviço, quo o professor dn. Es
r.ola Nacional de Hcllas Artes, Augusto Girnrdcl. prestou, do 
6 do fevércir·o de JA02 a :!6 de sclrmbrn de 1012. como prol'os
SOI' contr·actnrlo rlc ~:-rm·qrn rio mrlhnlhn' o pcr!rns preciosns. 

Justi(icaç<io 

Antes dr' ser nomenclo para re~;;-cr eomo p!'ofosgor rffec!.t
vo, ern setembro rll' 1010, a cmlnil'rt ria Eseola de Bollns }.l'll'i', 
á qun) a cmrmdn so refere, o Sr. Ang-usto Otrarcii'L n ri'~CII, 
em virtude do conl.racto, cu,io l.cJ·mo foi assignndo a O drJ l'c
vereiro do 1892. Em um arlistn de merito, que o Govcrnn 
de enti~o f.ev(· ncces~idnde de con!raetnt•, fazendo-o vir do os
~rnnr;ciro, para lhe confiar n ensino dessa especinlirJalle. om 
quo era competente. No clccnrso de 20 annos rlou sempre 
p11ovas de sua capacidade, de l.nl modo que no cargo do fll'O
fessor foi provido effoetivamente eom proveito para o r.stn~o-

. leoimonto em quo oonlinuou a servir crrm cvirlento pi'OvOJto 
~ vantagem. 

Parece assim um neto do ,justiça n qno pede n cmmv:la. 11 
onnt.ngem de annos do serviços tiio hon1 prestados, ;~ quem, no 
n~rioc:lo, em que vigorou o cnntrnr.to, qllll o eollocnu cnll'O o~ 
meatroR da nossa Escola elo flcllas Arl.cs, tlcu provas do sun 
nntidiio para o magislcrio, c soubo eomprit· os sons deveres. 

Senado F-ederal, 5 do dezembro de 1923. - Lauro Sod1•é. 

PARECER 

A Qommi8>iío MD~ita a emenda para. constituir projocto 
om separado, 
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N. 72 

Art. Os vencimentos dos aspirantes no magistcrio no 
Insliluto Benjamin Oonstanl não poderão ser inferiores a 
200$ mcnsaes, embora pagando a conll'ibn içúo que a lei exige, 
quando morarem no estabelecimento, incluindo-se as nccessa
rias dotações para o respectivo pagamento. 

Sala das sessões, 22 de dezembro ele 1023. - b•rncl! Jlla
chadn. 

Justificação 

Ha no Instituto Benjamin Conslnnt uma classe de funcclo
oarios, a dos aspirantes ao magisterio, creada pelo regula
mento de 17 de maio de 1890, decreto n. 418. 

Os aspirantes são obrigados: 

l•, prestar os serviços, que. lhe f.orcm designados. pelo ~i
reclor, na qualidade de coadJuvantes, quer no curso hltemr1o, 
quer no profissional, quer nas aulas rias dictanf.os-copisl.as, 
quer nas salas de estudos; . · 

2•, !Jomar parle cm todos os trabalhos ordinarios c ox
traordinarios dos córos e da orchcstra; 

3•, substituir os repetidores cm suas fa!las c impedimen
tos (art .. 82 do rcgnlnmenlo de IG rlc novembro de ·19!1, de
creto n. 9.H6). Isl.o ,quot· dir.cr que o aspirante,; o l'unccio
nario do malgistcrio do Instituto que mais trabalha, pOJ'QUe os 
professores, repel.iclores c dicl.anles-oopistas dão aulas tres 
vezes por semana e dumnlo duas ou l.!'es •hol'us por dia, ao 
passo que o aspirante trabalha liYlos os dias, de seis a oito 
horas por dia: nos cstudils, nas aulll:S do leltl'as ou scicncias, 
nas de musica l.heor.ica, nas de dictado e cópia, nas officinns, 
nos coros ·C orchostra e nos trabalhos exl.t•aorc!inarios designa
dos pelo director I 'h 

Accrescc que, devido ao desenvolvimento do ensino o au, 
gmenlo ·de alumnos, passaram os aspirantes n leccionar tur
mas inteiramente separadas das dos pi'Ofcssores, dando assim 
verdadeiras aulas; ·d~st'artc, vcom ele lm muitos annos, desem
penhando fnncções iclent.icns ás dos repetidores, al1\rri das que 
lhes prescreve o regulamento, permanecendo, entretanto, nas 
mesmas condições cm que so achavam ha. 33 nnnos atrás, per
cebendo uma gratificação mensal de, 30$. menor que a dos 
serventes, que tecm como olles, casa, comi(IU, ronpa lavada, 
etc., e percebem a gratificação de 40$000. 

Emquanl.o assim acontece com ns nspirnnl.es, os profes
sores, repetidores, mestres o cont.ra-mestPos do mesmo Insl.i
t.uto !.cem molhomdo do condições com yoncimenlos mnis 
qnc dnpi1Caclos, o muitos logaroo toem sido m·endos parn pr.s
sons cstl'nn•hns no cslubelocimcnto. 

Os aspirantes l'icnt•iio. pm· cerln, cowlrmnndos n encane
cm· (poi.< lia nlglllli! qtw .i:\ cnntnm mnis ele ·IG nn11us do exel'-
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cicio) nesta premente sHuaçii.o, sem poderem ampliar, por 
falta do ror,ut·sos sufficicntes, os conhecimentos que necessi- . 
tam, para melhor ~azerem ,iús aos Iogares de repetidores qu.Jo 
''enham a vagar, nem ,jamais realizar a~ mais legitimas das 
suas aspirações, qnaes se,lam a de auxiliarem ás suas famí
lias, e n de se librt•tarem do regímen disciplinar a que estão 
su,ieitos, o que t\ indispensavol a um internato para crennças, 
si os Exmos. Srs. Memht·os do Cong1•csso Nacional, níl<l se di
gnarem attendel-os no que respeil.osamenf.e pedem. 

PARECER 

Prejudicada pelo parecer dado á de numero. 

N. 73 

Considerando que os alumnos rln Escola Militar fazem o 
curso de 1'opographia Reg·ulnr e Militar reconhecidos pela 
Escola Polyl.nchnica; 

Consitlcmnrlo que nos nlumnos rio Collegio Militar que 
terminam o respeci.Jvo cmrso é conferido ,o Li tu lo rle agrimen
Stn•cs; 

Offerceo a seguinte emenda additiva: 

Ar!.. Será cxpnrlido o Lit.ulo de agrimensor nos ex-
alumno~ rta Escola Militar que l.iverem concluído, com appro
Yação, n curso rll' Topogt•aph ia Regular " MilHar. 

Snla rins Rüssõrs, 22 rir drJzcmbro de 1923. - Irine1t Ma
e/wc/o. 

PARECER 

A Commissi\o acceita para constit.uir projecto especial. 

N. 7~ 

Ondr COII\'iPI': 

Serão validos para o exercício da .'lrofissão, no tcrritorio 
rln Repuhlicn, l.orlos ns rliplomas conferirlos por escolas par
ficulnr·tlS CiLlO tenham adquirido pcrsonalirlndo ,jurídica, nos 
1 ermos rio rlecrclo n. 1 i3, de 1893, por l.i•t•om registrado seus 
I!Sf.aLufos l'l\1 obcdicncin ao l.nxal.ivall1L1nl.n rlel.erminado nn lei 
n. !l7R, rir 2 rir ,innoiro rlc 1n03, no pi!riodo de 1911 a 191Fi. 

Os rliplomas conl'el'idos por estas escolas no período 
ncimn, rln 1911 n 1!115, l'icat•iio isentos dn qualquel' rcconhe
cimnnlo ol'l'il'inl, r os conferidos postm•iormont.o :\ publicação 
do rll'ct·Hio n. 11.530, rln 1915, ficariio su,ioit.os a rcvalidaci'io 
nos lrt•mos do nl'f .. 180 rlcsle rltlct•rlo n. 11.5,qo, e assim 
equiilUmdos nos diplomas expedidos por escolas est.rangch·a8. 
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•~tifioagáo 

,lusl.ifica esta emenda a garantia institnida no ~ 211 do 
al'l 72 ria Consl.iluir,ão Fodornl, e o fnclo de hnvorem stdo estn~ 
"~e;das cPeadn~ cm consequencilt da casRnCiiq_ das prerogati
vns do quo gosavam as escolas crcadas pela Unmo, que as igun
Juu in/.egrnlmcn/.e i'•s escolas par/.iculares. 

Ainda mui~, por não ser equitativ9 que nossas le,is doem 
maiores g·nranLJas e vantagens nos diplomas confei•Idos por 
fnculrlâdes "sl.rnngeil•as, sohl'epondo-o? aos conl"eridos no paiz, 
pot· oscolas de iniciativa particular, contrariando-se assim o 
disposto no § 2" do art. 72 da ConsLituicão Federal, que não 
admi/.tc parcinlirlnrles c pt·el'm•enuins, nns gm·nntins dn lei en
tro cs/.mngeiros o brasileiros. 

JUstifica-a o facto rir. tnvnm sido r~cusa(las a registro nas 
Secretarias do Supremo •rribunal Federal e da COrte de Ap
pellacão desta Capital J!'cderal, de uma fórma arbitraria, o 
registro rle diplomns conferjcjo~ JlOI' escolas particulares, 
(como por exemplo n Universidade Brasileira de S. Paulo, que 
f.inha ~ terp persono.lidadn jurídica, porque tem seus estatutos 
J'fJ(1jsl.rf!clos rle accôrdo com a lei n. 973 de :1903; não ob
slanl.e estes ·registras carecem de cunho legal, pois o regis
tro no Bupromo Tribunal está sendo exigido porque no re
gimento rJcllc foi crendo o livro para !.ai, quando o certo é 
Qt.le ~endo o rogimento croado pelos arts. 349, para o caso 
do ingresso dos autos em sua secretaria, c 304, oom o fim de 
nstabelecnr c regular a ordem do servico c a distribuição dos 
trabalhos, quer nas sessões do Tribunal como na sua secre
laria, dn docrol.o n. 8:18, de :11 de outubro de i890; c na 
COrte de Appellacão, ainda mais irregular porque este dever 
que se impóe aos Srs. mi vogadas é oriundo de um simples 
''editlll" que foi publicado no D-iario O{ficial de 1 de abri d .. 
1916, e, portanto il•t·egulnrmente o inconsULucionalrnente · exi
g-ido. 

PAIU!CER 

A Commissão não ncon.~elha a approvaçllo da emenda .. 
t 

N. 75 

Onde convier: 

Arl.. Fica o Poder Executvio autorizado a aproveitar, 
nas vagas quo, durante o corrente anno, occorrerem, os ter
r.Biros o1'fioiaes interinos da Secretaria de Estado que oxer
"nm ossr.s cm•gos, a cant.enlo, 111)· mais de dous annos. 

Justificação 

· E~f.!\ .rli~pq~iciio não imppr\a em mor:lificactio do QQA~ro 
rio~ f'nnc~tonnrto~ rlll r>ecreta,rtq, e, consequentemente, não r~-
rltJJidnrtf r-1\1 ~tJSmopto do de~pe~n. · 

A sun nclapcfio trm•á beneficio pnrn o sorvico dncJuelle 
dopnrt.nm~nto, pois os funQcion!l1'ios que forem apvovoif,~dqs, 



C0111 longa pratica dos rlifJ'eronleS I.P!lblllllOS · da 
pmslarüo, incontnslnvelmcnl.e, mclhoPes serviços 
es/.mnhos para ta e., cnl'g·os. 
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Secretaria. 
do qnc os 

Suln rins sessões, 22 de dczem!Jro rio 102:1. - Jrineu Ma
c/wdo. 

PARECER 

A ndmin islraçãd informa ser inconveniente a adopcão da 
mNjirl~ cons~an~e (ja A!llCllQII ~llPm. •rrqt~-~e. ~16m disS<l, de 
mnterm nlhnm ~o OI'vn•m:P.n~o. /1. e111encj~ de\1e ~ar •l'e.i•eitad·a. 

N. 7ü 

Art.. Os funccionarios rla Guarda Civil, 4' Delegacia 
Auxiliar o Inspcqloria de. VQI!iG!llos, qqe 0pnl.arom mil iS do 
1 O annos de serviços publicas federal só poderão ser cxone
"" ' 1':ls mediante prQcesso f!rlmini~t.ratiyo regular. 

1;\a\~ dl)s sessões. - Octacilio de ltlburJ1.W1'1/UC. 

Os fu.gcqjonqrjps dQ investigações, em todos os paizes ci
vilizn\Jos go~~m çlns rcgplias quo no Brasil s·) as teem os fun
cç,ioiJqriqs l!llrocraLjpos c os militares. 

No arduo desempenho dus suns funccões estão sempre 
corrçnpp risco de vida e na imminencia de adquirirem moles
tias {!Uf! ng depaupf!re,m para toda n vida. 

O inv~stigndor não l~m hora certn pc trabajjJQ, nem o 
(Ja~uanoo elos domingos e. dia•s ferindns. De maneira que, mal 
alimentado ~. mal dormiqo, o seu organismo por mais pos
Rante Que s~.ia não podm•a J•esislh· viri.oriosamente. 

Assim, uma vez que niio podemoR rlc p•ompt.o no·~ igua
lnrrpQs .:~~ outras policias no que rofere a accesso, gnrantja, 
I!POSenLuilorin e vencimentos ao menos que conce.dam por 
a.~mgl(l. a pposcnladorin e a garantia áqucllcs que vêm .de 
loJl81l rjala emprestando todo o seu esforço em bem dn socie
tlll!le o da Republica. 

Não queremos nl;lsolutnmento tracnr ur:1 pnrnllelo entro 
n nossn policia e a ela Ar~entinn, Urugllay, franca e O\.ltr~s. 
pois que, tnl parallelo serin1 conrc tí, dcprirncnt.c pl\t'a TIPR. 

Qual a garantia do investigador ? 
Tmbnlhar nnnos c annos, rl:tr o ntel·iln~· rlu sua mocida

de c do seu esforço c já IIH vn]!J!çc, de umn hora pnruoutm. 
Vtlr-SC dc·semprcgado, sem iriqnr..ri/.o, sem J.:!~OCeSSU: sem. fnl
/.[l grave commetlida, sirnplcmcn te c por nl\u cQnvu· mtt~s u•.l 
oljef0 da PBpaP(.iqão, que néo~.ssi!a ele umn vnr,;~ pnrn A, ou B. 

· Nós os mvestigadores vivemos mn des~socogq qanstant.e, 
esperando n cada passo uma dcmissiio. 

Para que, cm parle., tenha um fim este mal e~tar. up
pellamos pnrn o vos·so cornciio clr' homem c ~c. ropublwano, no 
.~nntido do empregardes todo o vnsso prcs/.Jg·w. t.odn n v~ssn 
l'nrca, nn r.n~·~nr.em dr nmn le! ou rrr.r..ndn an nrr,r.mel\l.o, com 
furóà q~ )ei àuqdq-nn0 :;;t•·a~1tia c utMnJ:t.nrlorm, com0 rlo 
muito veern 1gos'ánclo ·os demais runccionurios ela ·Republica. 
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172 ANNAES no SENADO 

Não pedimos muito. pedimo~ unieam·~nle o neccssario 
pnm que não mai8 vivamos cm sobrcsJ!lu's c .•ern csremnr;a~ 
de melhore' dias ou ao meno.~ '~enLicos t>.o' nclune~, quando 
a velhice ou a molcstia nos bater á porta. Ao EstiJ.dO incum
bo zolat• pela viria o obem estar daqtr.Jil~.,; r;no lt•aiJnlltaln cm 
·~cu beneficio, sem desfa!lc~irn~nto. 

PARECER 

· A emenda contem providencias, que só podem ser &lvl
damon~c estudadas cm projecto ·espooi.al. Opina, portanto, 
que se,ia destiWada para o alludido fim, 

N. 77 

Aecrcsccnte-se, onde convie~· 

Arl .. O funccionnrio publicu que contar m~is de 35 an
no's rlc servico publico fed~rnl, de•de ()tJ.r. t.eriha estado ou 
esteja no ex~J·cicio effcclivo dn uJLinJ<J cu penultimo cargo 
ria escala rle accesso rla rcpal'licão cm f!G.n I!Sf,ivcr incfuido 
no q1wh·r• do sem funccionlrios. poder!\ apos()r.lnr-se COTP os 
vencimentos inlogrars rlc qunlqur,J• dr.sties cr.rgos, desde que 
cm qual·quer dr.llcs tenha o e:-crcicio ofrcl.iVL rle, pnln 1110-
nos, um nnno r. log~ seJa ,iu!gnclo invnlirln par~ n~ r.ffcilos rlc 
npos~.nJ,adoria, nos termos iln lei nrn vigor. 

Sala das scssõ~.s. 30 de novembro de 1!123. - Jerorrumo 
Jf anteiro, 

Ju.1ti(icação 

Obrigando n lei aclunl o estagio de dous nnnos na effe
of.ividade do exercício do cargo, para a;:oscntacãr• com as 
vantagens rio m~-~mo, acontece que o fnnccion~.rio que. chega 
aos ulf.imas Iogn1'CS da escala de acccsso mu.it.a• vezes já rle
pauporndo pelo esforco de t.rnh~Iho do mttis de 35 annns não 
pode aguaJ•dar o decurso rlc rlous annos pr.1'il sr. apnnsr.nl.nl' 
com as vnnf.ngens desse cnrg·o, o fazendo c~m que os rio rJUo 
occupou nnf.criormonlo o pre.indicanrlo; n pJ•c;;cntc Clnr.wla 
,jU~I.ificn-sn, fiO!' i~SO que Ó r! C inf.et•r,~c S"CI'a (. 

PARII:OII:R 

A emenda alter.a n lei que reguln 11 aposentldorill dos 
fnnccionn·rio~. Nlio p6de ser approvllda cm lei orcnmentarla •. 
A Commi~~n~ ~ cnntrnrin. 

N. 78 

Arf.. nu1·nnle. o prnw imp~orognvnl de 'SOis mo7.c~, 11 
J•eformn doq ufflcin~~ do Corpo de Bomhciros '' Pai i e ia .III-

r 
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Jitar, que Uvcrcn1 mai.~ de 25 unno~ de c.rrcctivo scrvico nas 
rcspccLivas cot•poracõcs, scl':'t wnccdida com os retwi 11 wnl.i,, 
inLcgraes do posto immcdialo. 

Sala da:s sessões 22 de. dezembro c!e tu:?3. - lrinw .1!" 
citado. 

Jus ti ficaçao 

Com a approvacflo ri~ cmcntlu mandam! · c~nttll' nos nl'l'i
ciacs do Corpo de Suude da Policia )lililtlt· e do Cot•po de Bom
JJoiros, por cada periodo de cinco nnniYs, um anno para cl'foito 
de J•cforma, elles ficaJ•ãn c.m condi~õcs superiores aos seus ca
maradas combatcnl.cs das mesmas cot•porações, cu,ios ·servi
cos são de natureza a não soffrm· confronto com os daqucllos 
om se tratando rle recompensa do Goverl!O aos servirloJ•cs quu 
mais se sacrificaram na dcfe·sa na ordem ~ das instil.uicões, 
o na dc.fesa .permanente da vida e haveres dos Jwbilanlcs dn 
capital da Republica. 

A emenda agora aprescnl.adn vem apcnu' illt·nat· ''XIell; i
sivo um hcnel'ir.io j!l conccdiclo aos ofl'iciucs dn Exct·cil.u e .\J'· 
muda, concorrendo ainda para a r·mtnvar,ãn rio' (JIHII.it·;.~> "'' 
dua:s corporações ·qnc são, alit\s, ~\S qut• vel'darlciratncnt.rJ 
ma'ts necessitam c cxig~m concli,;õcs physicas especialissima., 
para o desempenho das J'cspect.ivas funct;ões. · 

PARECER 

· E' a Cmnmissão do pareeer que a emenda soju d·cstacada 
IJUl'a projecto em separado. 

N. 7n 

Na rubrica cSubvenr,ücs> - No Disll'ICr.r. F~tl~r·at: 

Considf:'rancln que nn lei (i:t dc;;peza vi~;,mlc "" aclunl 
exercício se encontra a subw,ncüo de 1.0 CIJltlo~ rl1.• ,.,·," "'"'a 
a Escola de Insl.rnccão Primaria c Profissional, gratuita, des
t.inada no.' fil'hos rins II[WJ'UJ'ios ,, 111nntidn pelo Synrlt~al.o Pl'll
fissional dos opcJ•m•ios t•csirlcnLes na Gavea, Dislrwlo Fe
deral; 

Considc.t•amln que n pcfeJ·idn F..;cnla nwí f,unt•eillalldn •' 
no ~"~'OSO da rlil.u ~ub\'rn,,;iio; r: :1!tfla ,iu:-~t.ifi:a h ·~un rx!•lu:-olin dn 
tab;lla das in'l ilu irJõcs subvencionadas; offeJ•eco a seguintfl 
emenda: 

Nn rubrica <Snbvençües• - No Disl.l'icl.n Fndm·al: 

Incll!a-sc n quantia dr. 10:000$ P!!l'n a l)]scola de I~
slrueciio Pl'illlnrin c Prnfi5Rional. gml.uJLfi. rlosl.mndn nns rl
l'hos dos operarias, pelo Synrlicntn Profi&sional do.l operarJOs 
residentes nn Gnvcn. Dislricl.o Federal. 

Snla r.lns ses·sões, cm 22 de dezembro de 1923 - Irinc1t 
Machad,o. 
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PARECER 

. \ Commissiio uccoitu a emenda. 

N. 80 

Onde convJor: 

Ar·l.. Ficam r•econhccirJos, pnf'!l todos os oJ'felLos, os 
dipluma~ de phm·mucculicos o do cit:urgiões de!ltlst!is ai
pedidos pela extincla Universidade Nacional do Rio dE! Jatiei
l'O na vigcn1:ia do decrolo n. S.ô50, de õ de libril da ·19l·i; 
revogadas as dis.posiçõcs em cont.rnrio. 

Sala das sl.lssõos, 2~ tle dezembro do 1923; -· · lrinou Ata .. 
ckado. 

Justificação 

lleccl.Ji dos inlcrcssudos o momorilil soguinw: 

<l~xmo. Sr. Dr. Irineu ?.!achado. 

Sabiamo' nú:;, sabia a Nação inle1ra, que os sentimentos 
:!c C!JUidu'tle e de jn~liça quu fomm o scriio sempr.e o melhor 
apanagin ci<' V. gr·1mdc JlCI'SOhillidade politica, em revollu con
stnnt.c eonll'a os at.lcntados, n!JsJudos o torpezas praticados, a 
!!ll(ia passo, cunlJ'a ns leg·ilima~ aspirações de eadu um de nós, 
pel:t inepeia govt•rnamJmtal dos ultimas tempos, não poderinni 
fil'Ul' ind ifl'ercnt.rs á grita emtn•ueccdoru que já se vem fa
zendo senti~ em torno das baixezas o calamidades .sanccionn
da>, contra JIS nossos direito> pelo decreto n. 11.531}, 

PAIU~CER 

A emenda r repet.icão de out.i'a. Está .prejudicadà. 

N. Si 

Onde eonvior: 

«Arl. snrgenlos-u.iudantes Intendentes, primriiros, ~e-
gundos n 1 e reei I'OS sargentos e seus nsscmelhaàos de gtadua
•;ão effecl iva, dtt Policia Militar do Districto Federal, que oon-
1 m·em mais de J O annos de servico nessn corporacão, servirão 
inde.pendentcmr.nlr. de engajamento alô completarem o tcmno 
exigido r;m•a a reforma act.ualmenle em vigrn·. 

§ 1." Nenhum duquelles sargentos e seu:; assemelhàdé'Js. 
desde que lenhuru muis de !O annos rl•l servi~o. porlerá ser 
rctJaixadu lempomriamcnlc do posto, l'i!mndo, entretanto, su
jeito ás demais penas disciplinares, complitivcis com o seu 
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posto e con~tuutcs do vigente regulamento, com excepção do 
()Onselho disciplinar que, apenas vigorani para o:; que Liverem 
nJcnos de 10 annos de serviço. 

s 2." Os sargentos e seus ussemelhuJos, a que se referem 
as disposicõcs acima, sú podurão su1• rcbuixadcs definiLiva
rnenl.c do posto por crimes provisLos no Codigo Penal da Ar
mada, cm vigor nessa corpol'!tcão, a mais do um anno do 
prisão.~ 

Sula d!IS sossõoM1 em 22 de dezembro de 1112J. - il•bu·" 
illachado. 

Jttstl{icação 

llenlnwnl.e, a sítuacüo cm que, no actuul regímen rltl Br'i
gulln, se ndwrn os sargentos, é Lia~ mais iníquas. 

Depois do longos 10, Iii, 20, 2u c mais ,umas de sorvi•;<~; 
depois de hnvór pns.~ndo a sua moCidade nus fileiras da ccoJ'-
o 0 O O 0 O o O O o o o O o I o o o o o O j I O 0 O j O O O o o' O O 

PARECER 

' ........ ~ .. 

A C:ornmissiío accoHn a suggestão da emenda e offerou~ 
o s"guinl.c substitul.ivo: 

. >\1'1. 'l.'orlns us sui'genf,os ria l'olleia Mililar tio Distri-
c·l" Federal_ ~C I 'V i t'ão por tJempo inrlelm·minnde1, niio fiêllildU, 
porl.unl.o, su.ic•ilos a ongn,iamento ·OU rcengajnmento. desde que 
tonltam mais rio de·~ nnno; rle sorví•:o na corporacão c sejam 
do bom comportamento. 

N. 82 

ConsideJ·ando que as Jli'Omdções na Inspeclorín do Vehi
J•ulos deverão sor feita~ 213 por nntiguidndo c 113 por mc
c•fleimcnto; o 

Considerando f]UO O SO!'Vir;o tios il1&pecfmes <W vehJculos 
,: <JXIJansl ívn " pPJWSO, devendo merecm· p11r parte dos podc
J'(lS puhlicns "' tnaximo amp~r·o; 

Considerando qur ns 1unccionnJ•ios com mais de iO an
n[J~ de scrvir;n nn Tnspoctor,ia do Vehiculos devem ser isen
J.ns do coneu :·so Jlfil'll n pro'mooiio; 

Offoreoo a seguintn emenda: 

Arl:. As pJ'omoc;úCs THl Inspector-ia de Vehi-culos dn 
1'11liein do Disl.rir-l.o FC'dcrnl clcvcrfio ser roítns 213 por anti
gnirtn{ic r ~~~ pn1· merccimeniH, 

Ar•t. Os furwc!ionnrios que lcnhnm mnis de !O nnnM 
crfcctívo scr·1•içu fic!ntn Jscntds do concurso rmra a promoção. 

Sala das sessões, 22 de rte~embro de 1023. - Irirum 
"ach-,};,. ,1': ,i .. 1. 1., ;u .....,. , --~, ..... 
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I'ARECHII 

.\ Cntllmis~ão dá o sou voto á emenda para consf.ftuir 
prn.i,.clu cm separado. 

N, 83 

Considerando quo o AHylo de N. S. Auxilia'dora r.lu Na
zarnl.h, do Disl.rielo Federal, mantém graLuiLamcnLc 60 me
nores usylados; 

Considerando que este estubclccimcnl.o pio é digno de Lodo 
o amparo c aul(i!io dos poderes publicas; 

Offct·cco u seguinel.e emenda: 

Inclua-se mt l'Ubrica - Subvenções - no Districlo .Fe
deral, a quantia de !O :000$ •para o Asylo de N. S. Auxilia
du:·a dr. Nazat•cth, no Districl.o Federal. 

Sala da~ Commissõcs, cm dczclllbro de 1!)23. - b'hlcu 
.llac/wdo. 

I'ARECEII 

A Commissiíu acceila a emenda, reduzida, entretanto, a 
dol.acão a 5:000$000. 

. N. 84 

Os inspectores supplemonLares do Col!egio Pedrp II teem 
(lireilo á tabella Lyra. - Marcilio de Lacerda. 

Justi(icaÇIJ.o 

Justifica o memorial junto: 

Succinto memorial - Funccionam no Internato do Col
legio Pedro H, inspectores effectivos e supplementares: 

' 
Desses inspectores de a'lumnos uns são considerados effe

ctivos e outros supplement.ares. Os effectivos contemplados 
com a tnbella J,yra percebem com ella o vencimento mensal 
de 332$500, emquanto os supplementares sem eUa cujos c:cc
cutores dizem não terem direito, percebem o sh•ieto venci
menlo mensal de 200$000. 

Os el'fccLivos percebem por todo anno o vancimento men
sal de 332$500. no Jla'sso que seus col'legas supplementares, 
percebem a men:;nlidade do 200$, contada apnns de meiados 
de abril n 31 de dezembro de mida nnno a ra'zfio de 6$666 dia
rios. Deil(am, portanto, de receberem vencimentos durante os 
mezes de janoii•o, !'evereiro, marco o 15 dias de abril, ou se-
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,jum a dinliuuh.:üu dr~. 700~, sr11.1 a lJL'usr~ uu i'uudumculo úc L!UU 
Jwssc iulerregno não fnnccinnam l.m·nms sU[lplemcutares. 

Orn, durante e~so me.1mu inl.cl'l'egno, lambem niio funccio .. 
nnm tul'mas l!.l'l'eetivas, do onde lo;;icamenle se defino c con
cluo: que hnvcnclo a mesma rnY.uo, existe n mesma disposição, 

Os lrabulhos que os •Jt'fcc:livos fnzern, é idontico aos que 
os supplcmontm·es el'J'ccluam - mutatis rnutaud-is - sem au
gmonlo ou diminuição enmo (, Jlllblico, sabido c notaria. 

O internato é consliluido om selo tm•mas do anno ou 
cinco divisões ele :tlumnos cu,io scrvico é cffectuado som dis
tinocão de cspecic alguma quanto ú compoloncia, por inspe
ctores el'fcclivos c por inspccl.r.JL·c~ supplementares. 

As turmas supplcmcnf.arc8 fot·am creadas, são precisas o 
toem ~ido sempre rnanl.iuas por longo;~ annos, pela sua necos
Ridn:de indeclinavel o indiscuLivcl de sua creuciio, desde a 
aborl.ura do unno lectivo, aujo inicio é cm abril de cada anno. 

Desde a entrada do inspector crn sorvico que ó ás 9 1/2 
da manhã al.é ás 3 1/2 horas da tarde, pn:rlo ua sua funcciio 
abrange us tt•almlhos do comece das aulas do cada anno ou 
turma o suas consequcncias. 

Das 4 horas da tardo (hora do juntar) até 8 da noite 
(hora do cM), o servico do iuspocl.or modifica-se para abratJo 
~~r os trablilhos ele divisão e suas consoquencias. 

Das ü da manhã até O horas da manhã (hora essa da ler· 
n1ina~üo do almoce), ainda oonlinúu o inspector com o ser· 
•:ico de divisão, que so findo: ás 9 1/2 hot·as quando comecam 
os trabalhos das aulas como acima ficou dilo. 

~l.'odos os inspectores, quer effectivos, quer supplomon
taros, Lru:bulhum c:chanstivauwntc 24 homs bem seouidas, 
su!Jstiluiuos ;pelos oollegas quo durante osso tempo estiveram 
do folga c cts 'VC::cs .IS horas, quando ha dóbt•as por algum quo 
falla. 

Elles, os supplcmcntarcs, imploram aponn:s a i_guald~de de 
vencimentos aos que percebem os cffcclivos o nuau muts; ul
f.en La as verdadeiras razões expostas o as quo as douln:s luzes 
dos illuslros legisladores com mais officioncia supprirüo. por 
~Ct' do inteira o humana juslica. 

I'A!IECEll 

A Cornmissíio ti contraria á emenda. 

N. 85 

Acdl'escetlle-sc onde convier: 

Mligo. l'ica o Presidenta d:i llepublicn nulorit.ado a 
nbrir o crr.üilu ospceia! de ,J~.s~:J$0:l7 pura occor1'nr uo pa
~·amento dcvitlo no ÜJ', HodiJ!pllo ChupoL Pr~.vost,. sendo: 
;-;, D 1 :J$~50 Jl!ll'll pasanumlo eul't'!!~Jlnndcnle nu <Jeco.rl'lllu e~
tt·e n ~·anh·o t!f: causa conll'n. a Uniiio utú sua romtegt·ae,L!O 
,co·mo 'i:.lcnLi>ta fl:o Jl,is:pilnl Sncinnal r.Ie 'Aliorndi(J8; ~: r•n~ 
(i. UOU$1177 efii'L'c.;vundenlc uo tcnttlo dessa r•:tnlcgr·u~uo nl•. 

S. - Vol, XIV I~ 
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!!eu apl'Ovcitarnento no lugm• diJ llledico 
dro II. 

do Internato Pe-

Saln das sessões, cm ~2 tlc de~em!Jt·o de 1 U23.- Mar
dUo di: Lace1·da. 

J'Usti{'icação 

A medida proposta visa autorizar o Governo a effectuar 
um pagamento pam o qual está obrigado em virtude de 
sentença judiciaria. Não havendo verba orcamentaria para 
tal fim, a emenda auLori~a os poderes publicos a effectuar 
esse pagamento. 

PARilOEI\ 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 86 

Onde conv1er: 
Art. Fica equiparado, para Lodos os offeiLos, o cargo 

de medico do Collegio Pedro II ao de professor catbedratico 
do mesmo estabelecimento, modificada a respectiva tabeila. 

Sala das sessões, em 22 de dezembro de 1923.- Marci!io 
de LacBrt/4. 

lwtificac4o 

A emenda é jus,ta. O. medico do Collegio Pedro II, prestá 
seus servieoe prorissionaes a mais do duzentos alunmos do 
internato, para o que é obrigado a dedicar a sua actividade 
quase que exclusivamente no desempenho do seu cargo, 
tendo venc.imentos ínfimos, inferiores ao do continuo. 

Sala das sessões, em 22 de dezembro de 1923. 

PARI!OEI\ 

A Commissão não pódc aconselhar a approvaoão da emen
da, que envolve augmento de despeza, contrariando o eriterio 
adoptado. . 

. N. 8~ 

A' verba 2'l - Departamento Nacional de Saudo Pu
blica ·- Hospital Geral do Assistencia: 

Augmento-se de 7:200$000 "paJ•a se1·vicos clínicos internos 
:nas enfermarias." 

r 
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Ju.<tiflcação 

O augmcnto '"'nsidei'Uvc.J 11n lotação do lloOspiLal, com 
n~ suas nat.uraes couse(JlWncms liB uugmento correspondente 
do lrooalho, c convaniancia dn não po!'l.ut'bar a bôa marcha 
do serviço, com o desprezo rio t'CS't'aR clínicas, trazem a no
ucRsidade .premente íl1•sso pequeno augmento rlc rJespeza, mui
tu úqucm do vnlot• Sl:iont.ifico 1.1 hnnmnilario que vae propor
cionar nos enfermos a!li recolhidos. 

Rnla das St!i!sõoH, cm ,22 de dczomhllo de 1923. - Pedro 
L1111o, 

PARBCEII 

A Commissão é favoravol á emenda. 

N. 88 

A' vct·lta n. :!5 - Insl.iluto Nacional de Musica: 

Augmentc-sn tlc ti :000$000 cpnm oonforencia,; sobre a 
historia da musica." 

Sala das sessõeA, cm 22 de dezembro de 1923. - Pedro 
Lago. 

Justificação 

Esse nssumpl<l tão palpitante e de Uio grande inf.ereese 
nevou este anno ao salão do Instituto não só os alumnos, 
clamo os professores o S'rande .massa de publico, que tive
ram occasião de aprender o que não foi previsto no regula
me-nto daquella casa de ensino superioOr, ondo em tempo 
opporfuno deverá ser craado .a cadeira respectiva que não 
se compre•bendr. não possa existir. 

Não é, porém, ipossivel que, (lJ!lqUan~ i&so so niio faz, 
fique tal providrncia; de incalculavais resultados para o' en
sino, entregue ú bõa ou má vontade dos professores o dos 
,competentes. 

E' necessai·io que o director possa methodizar o servioo 
e terminar . que ello se faoa mediante prngramma e oondi
()Ões estabelooidas, o que, com essa pGquenp. importanoia. se 
!POderá obter. 

PARECER 

A Commissüo ó routraria t1 emenda. 

N. 8!1 

· Serão ndmittldos n exames de 2' epooa, em marco ou abril 
de f924, os alomnos das escolas superiores, que tiverem sido 
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rcpJ'ovado:;, no tnuxinw, r•nJ tlua:-5 ettd~dJ•a:;, on aml.HI::!, ou pot.• 
qualqueJ• ouLJ'U euu:m, IJ0\.1Yet·rnJ IH''''.l'du os exmues du~ llJc!i
ma~. na Jll'inwim I!JlU~lL IIUI'IIHII, novemlwo ou dezembro de 
1U2i.l. 

Sul a da~ "cs~õcs, 'JITI ~~ de dezembro de 1U~3. - l'ed1·u · 
Layo, 

Justi(ieaçtiu 

W uma concessão :;oJi.Cli'l.nda por acaclcmicos nus t:on
dicõcs indicadas, c que pode Slll' aU.ond ida, sem maio!' Tll'C
.iuizo pam o ensino, fúra {]as CUilllllissões julgncloras pode
rão rcprovnl-o~ de novo, ca~o 1\Ü)J consigam adquil'ir, du

ranlc os cttl'sos de l't!l•ias, ns ha!Jilittu;ües nccc8sat'ias. 

MHECllll 

"\ Co'nunissiiu é Nmlruriu ti emenda, 

N. !lO 

Jnclua-~~~, mL \'el'lJa :.!3n - ~ul.lvenr;Ges a lnsLiLulos de 
lhlnsino orricial - a cu11Si15na~:tn dt: ~oo :000$, <para a eon
Jclusftn das olmts do anJl•ulalmio de c! inicas da :Fu~uldurh: 
du Mcuidna da Hnhiu 

Sala elas ::,essõcs, cm :!~ de dC7.<!1lllJI'l• de I U~3. - l'cúru 
i.ayu. 

1!1 s ti(i lfll('tio 

'.l'ruLu-s0 du uma I!Oll~lrucc;ão ,it\ muilu utleanLutla. A 
~uspcnsão dos Lt'uhallws importa cm evidente pr~juiza. 0 
ot'çamcnlo <las des,pczas cum a I'espccLi\·u conclusiío se ex
·PI'I~e nos ulgrtrismos da doLu<;.üo proposta, cuja concessão 
se Impõe. 

A l:unllliÍssiio uücJ pódc uccmsclhar a approvucilo da 
~meneia, que conlcm augmcntu du tlesJJCza mliuvcl, sug·umlo 
mJ'ornntc)Õcs da administração. 

N •. 91 

Onde convier, uccrescenLe-so: 

. ArL. Vagando, por quall]ucr oircumslancin, um dos cnr. 
gos de escriviio do Juizo l!'cdcral du JJuhin, que uüo seja o c1i-
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m iunl, l'icarú supprcs:;o o eargo, rJ allribuido ao ouLro oscri~ 
vão rcslnnlc o respcclivu scrvi•;o, unil'icados, pois, os dons 
~aJ•I.orio~. aclualmcnlc cxislcnles. 

Sala das sessões, 22 Lio dezembro do '1023. - PctlJ·o Laao. 

Justificação 

Havia, no .Juizo, um escrivão. Crcou~so outro cartorio. 
T~m ses·uida, crendo o cargo do escrivão criminal, a este se. 
ni.J.ribuiu grnnclo parf.o do serviço, que havia. dcl.crminndo, 
como cnusn, o dcsclobrnmenl.u do cnrl.ül'io Jll'imilivo . . 

O proprio .iniz fcclr.rnl !cm sug:;crirlo a convcnicncin da 
nnificn•;1io, rio que rcsulJ.n, pol' nut.rn lnrln, rccluccão de dcs
pcza. 

A Cnmmlssfio n1ín so nppüo (L np.provar;ão dn emenda. 

N. 02 

Os preparadores da Fnculdado de Me(Jicina da .Bnhia, no
nJoalios pela lei organica do ensino cm 5· de abr·B do !OH, 
pleiteam a equiparacão dos seus direitos aos que j;í. gosam 
os assistentes da mesma Faculdade, nomeados pela mesma lei 
nl'gnnica do ensino, c concedidos pelo decreto n. 3.GH, ar
tigo 8' ele 7 de ,janeiro ele 19'10. 

Dccrolo 11. 3.G7·1, nrl.. 8" (Din.1'io O({ir.ial de 7 do ,innei-
rn de '1 nu) : · 

«Ficam gnrnnlidos nos pl'rpnrndnres vilalicios da Escola 
Polyl.echnica c das l~nculeladr.s dr. rdicinn do Rio de .Janeiro o 
da Buhin o nos nssislenles dost.ns J.nmbm vitnlicios nomeados 
anteriormente á lei organion do ensino de 5 do abril de I üH 
as vantagens do que tratam o nrl .. 29G do Codigo do Ensino, 
do 3 de dezembro do 1892, approvndo pelo decreto legisla
tivo n, 2130, de 7 de dezembro elo 1894, bom assim os ncl.uaes 
n.ssi.•tenlc.• das F'ac11ldadas de Medicina a vantaoam conr.ellida 
pr.ln m·t. ii' rla llli n. 2.:W6, ele :11 de rle:embro de 1910.> 

«Ficam o~uipnrndos pnJ•n os r.J'J'eil.ns do vilnlicicdado o~ 
nclunes nssist.onlcs o pJ•opnmdoJ•cs das Faculdades do Medici
na dn Rctmblicn nns nul.igns servenLuarios do igual cntbogo
rin fJUC jt\ gosnm rlcsln vantagem., -Pedro Laao. 

PMLEi1En 

A Cdmmissüo ó con~rnrin t\ emenda. 
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N. 93 

Onde convier: 

;Fica fiJndo em quatro, o numero de censores des casas 
de diversõe~ publicas, creado& pelo decreto n. 14.529, de 9 de 
dezembro de 1920, em virtude da lei n. 4.003, de 7 de ja
neiro do mesmo anno, sendo conservados ,entretanto, os oito 
censores actualmente em exercicio e nl'io se preenchendo a~ 
vagas occurrentes, até que o numero se l'eduza ao minirno 
estabelecido pela presente emenda. 

Sala das sssões do Senado Federal, 22 de dezembro de 
:1923. - le1'0nymo Monteiro. 

Justificaç6.o 

Durante os exercicios de 1921 e 1922, a censura rias casaa 
de diversões publicas, esteve a cargo de Lres censores apenas, 
os quaes desempenlmrqm as suas funccões com plena exacciio, 
como attcstam as noticias publicadas na Imprensa desta Ca
pital o de S. Paulo, além de elogiosas referencias das autol'l .. 
dades publicas, que superintenderam esse serviço, e os louvo
res de um dos mais importantes diarios da Republica Argen
tina. 

Aotu&lrnente, 'b numet•o de censores está elevado a sete, 
os quaes, recebendo honornrlos das proorfas empreza~ suJeitae 
a censura, pela divisão do total das quotas pagas durante o 
rnez, veem-so com uma ronda multo oscnssn, quasl ir!'lsorla: 
sem que, entretanto,· haja necessidade de um tno elevado nu
mero de funccrõnarios, corno faoilme!JI.o ~a verifica da esta
tistica dos filma censurados durante o primeiro semestre do 
corrente anno, cujo numero equivale ao de igual periodo no 
no anno findo. 

:Oernais, não é justo que essas funcoionarios l.enham cada 
vez mats l'eduzidos os seus honorarlos com a nomeaç~o. de 
outros censores, quando pelas suas funcções de exarntlllll' qs 
filma clnematographicos e as pecas theatraes, cuja acol\o é 
t!Io intensa na sociedade, oonstftulnrlo um elemento nocivo n 

A Comm.issllo niio se oppõe á a.pprovaçl'io da emenda. 

N. 94 

Escola Nacional de Bellns Artes; 

Destaque-se da Sub-consignncn·n (rubricn H') {COnserva
çüo e custeio de dous nso~nsores) 1 :200$ pnrn S'I'ntificaçiio 110 
encarregado deste servico. 
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Justificação 

A Il'f'esenle emenda de modo nenhum augmenta as despe
zas da dolacão pt•oposl.a orcamentaria do Ministcrio da Jusl.ica 
para o exercício ele 1924, uma vez que, na sub-consignacüo 
n. 44, existe jú a verba de !I :000$ pura o rim especial de con
servacüo e custeio de dous ascensores; ora, o actual conser
vador, que é o numero 1 dos seuR companheiros, exerce Lam
bem as fun·ccões de electricista mecanico ha mais de 13 ao
nos e as de conservador dos ascensores ha mais de 13 mezes, 
e tambeljl trabalha nos dias feriad0s e domingos, sem por isso 
perceber maior vantagem, além dos vencimentos de 2:400$ 
annuaes. 

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1923. - Paulo de 
Frontin. 

PARECEI\ 

A Oommissílo não' póclc ncccitar a menda porque con
I,.J'aria n seu cril.l't'ÍO rlr. não n.pn'iat• nn~m~nl.o de vencimentos, 

N. 95 

Onde convier: 

Ficam extensivas as vantagAns e regalias nos demais con
tinuas da portaria do Senndo. dos Rcus collegas que gosam dos 
favores da lei n. 3.67rl fl .1,21,2., de 5 c 7 de ,inneiro de 1919 
c 1921. 

e !l~~ti(icação 

Essa emenda no orramcnto de 1922 obteve parecer favo
ravel da donfa Commissão de Finnncas e re,icitnda em plena
rio, por esse mof.ivo, é digna de igunldads de condicões. 

Snln rins sessões, 29 de novemht•o de 1923. - A(fonsn 
Oam.ll'l'(fn. - Octacilin rln .<!lbnrptcrqu.e. - Bemardino Mnn
teiro. - Modeo~tn f,en1 .. - Palf.ln de F-rontin, 

A CommiRRiin ,., rnnlrnrin n rstn cmenrln, 

N. 96 

Onrlo oonvier: 

•Ficam elevnclos a 6 ;000$ OR vencimentos elo ncLunl por
tei·ro da !Escola Polytechnica do Rio de Jnnoiro. 
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10 ncl.lil\l li''i'lnil'o da E>cnln Pnlyler.linicn do fiin do Jn
neil•o conln m:lnnluwnl<' !,H nnno~ rle inillfi!I'I.'Uflins e bons 
serviços Jll'rslnrlos :iqucllc eslnbelecimcnlo de en~ino o os seus 
vencimentos :<fio o; mr.~mns de 30 annos pn~sarlos, isto o, 
::; ::l00$0011' 

A sua nnliguidado no J'nnceionali•mo publico, ontlo tem 
SOJ'I'irlo cnn1 dcrlicncfio c morlr.lnl' eonrJuctn nesse longo perio
<lo, ,iu~fiJ'icnm plcnunwnlr. n clcvac;iio 1los seus venl!imenlos 
enmo uo1 neto de inleil'n ,iusticn. 

Dio '''' .Tnnrim. 2~ rJe dczemht•o uc 1023. -Paulo de 
Ji''l'tmfin. 

P.\IIECEil 

A r.ommissfio nrcciln n omcndn par!l cosst.ituir projecto 
rlll ;;r.pnmdo. 

N. fl7 

Onde convier: 

li'ii!Ulll re~al\'ndo~ ns dir·eito~ de nccr!~So ao posto de lc
Jli'lll.l!-eot'uiwl mt•dic•o •! n1n,jol' pliarmaccutieo aos officiacs do 
~en·i~o de Saucle do Corpo de Bombeiros desta Capital. 

llin rle .Tancii'O, ''" de dezembro do 1023. - l'anlo de 
Fi'OIIIin. 

!\'fio ~c romprrlwnclr qn~ na Mnfecr,fio rio re:;ulnmenl.o 
appl'IIVarln pelo lii'PI'CIO n. lõ.~3h A. rir ~~ ·rlc dezembro do 
1!!21, rm CJlli', prln dispn~ilivo do ~·1" do 111'1.. J lO cxl.ingncm 
o posln dQ lrnrnl••-r.oJ•onrl merlien, um rln mn,ior medico o um 
rir ma,inl' phal'lllaccnf.ico. deixassem rir nas rlisposi~tics gcrncs 
do mcsmn J'cgulnmcnlo rcsalvai· os direitos rJos officines do 
Servico rlc Saurle j:\ cxistcnl.os, l·hes garnnLinrlo um ncccsso já 
oulor:::arlo pelo rrgnlamcnl.n antcriol'. ' 

Jl.\1\EClll\ 

A Cnmmissfio nccriln a rmcsdn nom n scguinl.o snb
cmcnrln, 

Accrrsrcnfc-se ·i11-(in~: nomnndns nnl c> ria SllJl!H'Cssãn rln;; 
rcl'ri'idos J1osfos. 

N. ns 
Onde convier: 

cOs Jogares de professores rle· cadeiras do Instituto Ben
jamin Conslnnt, quo vagarem, e pum o preenchimento dos 

• I 
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qnnr.s niin hou\'~t· J'tJ[lel.idm·es tJI'J.;IIS hah il i l.ados, S!Jrito pt•ccn
chiclos merlinnl.rJ concurso, alwrln, em primr.il'o lognr, enLJ•c 
outros cegos, ''XC·Iusivarnrllll~>; n "'' nn easrt rio não ser hnhilil.a
rlo nrnhum destrs cnncut•rr.ntr.,, nu rir. niio IJU\'Ili' in8cripciLD, su. 
aht•it•:i concurso cnLJ'il virlrntrs.> 

O provimento rias cnrlr.iJ•as rio Jll'ofossnl'rs rln lnsl.il.ulo 
nrnjnmin Constnnl ri t•rgnlndo prln nt•l. 20 rio rlrcJ'Pln n. '•08, 
rlfl ').\ rlc maio rio' :ISüO, J'CJ\'ignJ•arlo pelo m·l. 'R" ria lei nume
t•o 2.R42, de 3 rio janeiro rir. 1 n1 \, 

Segundo rslrs dispnsil iYns, 1 nos lognrc;;, vngos ou novn
mrnl.e crnados, srl'ão prr.mw.hirlns, indepcnrlnnlc rio concurso, 
prlos t•cpcl.irlo:os cegos, mcdianl.o proposta do direcl.or; c, no 
cn~n rln rxisl.il' nn classe dos mpcl.irlores mais rlc um cnndi
dnlo. rlnJ•-se-IJ.n o provimonlo JlOJ' concurso, ao qual só pode
t•ão roncnr'J'CJ' o' t•nl'rJ•irlos rnprl.idoJ•cs. 

E'· .cln!'o quo não cst:\ nrovisl a n hypoUwso de niio· hnvBr 
n(l oslnhclecimonl.o ropcl1irlorrs habilit.ndos; c a emenda 
nrll'csentarln wm preenchot• essa lncnnn. 

fiin rir .Tnnoirn, 22 do rlezcmhrn rio 1 02~. ·- Pau ln á'e 
F1•nnlin. 

PARECEU 

A Commissüo não accciln a emenda. 

N. !lO 

Onrlr. eonvicr; 

.lficnm cqu ipm•ndo;; ao;; vcncimcnl.os do pngndorr's o fieis 
rlo pngt;rlnJ•e,, rlt1 'rhcsour·o Naf\innnl. n l.lw;;otn•eiJ'O c fiel elo 
!.hosnlli'P.il'O rln Poliein dn Disi.J·iclo Feriem!. 

J l!S li{icfiC<ÍO 

Presentemente esta repnrticão 11ngndorn tem a aeu encargo 
inunmcros pngnmonlos como so,inm: . 

G'nni'Cin. Civil (J .300) funccionnrios. 
Tnspeclorin rio Vehiculos ( lGO) funccionnrios. 
Tnspecloria de Invcsligucão (22G) funccionnrios, 
Colonin CorJ•eccionnl (40) l'nnceionnrios pagos nn J'oi'eridn 

colomu. 
Onrngo da Policia. 
Ol'ficinns. 

Cohmnr.ns rlim·ins dn;; infJ•accücs constnntcs do nngula
monto do Vohiculos; deposito do cnucilcil, nmllns impostns por 
cfJ'oilo cloH novos rogulnmenlos; (ICtlOSitos do npprchcnsll~s·de 

' 
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furtos, peposito de arrecadacão feita a todos os delinquentes, 
cobranca de quotas de casas de penhores, de guardas noctur
nas, de fiscallzaqüo da renda da Inspectoria de Vehioulos, do 
Gabinete de Indentificaçfio e Estat.istica, de multas impostas aos 
direcLr.res de casas de diversõe~. de casas de commodos, e de
mais encargos anteriormente existentes. 

~ala de.~ Commissões. 2~ de deu.mbro de 1923. - Paulo 
tle Ji'rnntin. 

PARECER 

A Oomm issüo é contraria á emenda, que se ·refere á 
equiparacfio de vencimentos. 

N. iOO 
Onde convier: 

Ao UJ'f.. 7 4 da lei n. $. 02~, r! e 17 de dezembro de 1908, 
in {'ine onde se di?. caem a presenca do Juiz e do escrivão~ 
diga-se cem presença do iuiz e do escrivão>. bem como na 
parte primeira do pal'agrapbo 1' onde se diz cos syndicos pe
dirão ao Juiz o auxilio de officines de jnstir,.n e>. diga-se co 
jui~ determinará a~ providencias qne .inlga'r opportnna• e. no 
ma1s como estã. 

lustificacl!o 

A prnf.ica tem r!emonRI.rndn qnc mnito mnlhnr at.tendinm 
noM inl~ressM rtn·R pm·t.es ns rtisposicõe~ orn mnndnrlas revi
·~nrnr níin R6 pela prest.ezn n Mlnmnirlnda de que eram revesti
da,, bPm como nn apurne.iin mniR RPg-nra de bens rte fncil de~vio. 

I.oi n. 2.024. rle t7 de dezembro de :1908. 

Art.. 74. Os syndicos ·prnmnveriío, sem perda de tempo e, 
immcrlint.nmnntP np6s n srn cnmnrnmissn. n nrrecndac!lo dos 
livros. docnmontos e bens rio fnllir!o. onde quer que esteJam, 
requerendo pnrn esRc fim ns providencias e diligencias .indi-
ciarias. · · 

A arrecadnclio fnr-se-!Jn com n n·sststennln dn repre.~en
lnnf.n rln Mlnisferio Pn!Jlicn, CTlln nnra esse fim será convidndn 
pr.ln~ R~'nr!i~ns e sem n pre~encn dn .inir. e do escriv!lo. 

~ 1.• 81 n fnllldn msist.ir 6 rlilil\'onnin on rllfflcnltal-a, os 
R;vndinns pi!rlir~n nn Jni?. n nm:ilin r!n nfricinas r!e .imtlcn e. si 
niín fl\r nnsshnl fnrmmnl-a nn mrsmo rlin, est.nR n n renmsen
t.nnt.n rln Minisfrrin Pnblinn nnnnrnn srllns nn r.nsn, rscrlptnrio. 
livrnR. pn'MIR n hnnR, •i nnhnrnm Mnveninntn. 

Rio dn .Tnnnirn, 22 r!c r!P.r.embro ele Jn2S; - Pnnlo rlCI 
Ji'rontin, 

-· 
-· 
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PARIOIIR 

A Commissão não aconselha a approvaçlio da emenda, 
que ullera a lei de fallencias, salvo para oonstitulr projecto 
em separado. A emenda deve ser destacada. 

N. tOi 

Na verba 2ô, Instituto Benjamin Constant, onde se diZ: um 
mer.licr.1 oculista, gratiflcaclio 3:000$, diga-se: um medico oculis-
ta, vencimentos 3:000$000. -

Justi(ic~ão 

TodOél os funcc!onarlos do Instituto Benjamin Constant 
percebem vencimentos, inclusive o medico c!inico. A emenda 
vlsn acabar com n excepção existente para o ·medico oculista, 
nnico fnnccJOnurto nomeado ·ror decreto t,endo · sómente gra
tificuc11o. 

R10 dr• .Tnneiro, 22 de rlozembro de 1923. - Paulo tk 
Frontin. 

PARECER 

A Commlssão não acceita a emenda, que contraria o 
crlf.orlo adoptado. 

N. t02 

Rnbrica 2i - Derartamont.o Nacional dn Saude .Publica. 

Onde convier: 

Slio equiparados os vencimentos do nrchivist.n do Depar
tamento Nacional de Sande Publica aos archivistas dn Secre
taria da. Pnlioin. 

SaJa das Commissões, 22 de d~zembro de 1929. - Panzn· 
de Frontin. . . 

Jus!i(ir.ação 

Considerando que. om virtude da lei n. 3,987, de 2 de 
Janeiro do W!lO, que baixou com o decreto n. 14.354, de 15 
do setembro do mesmo anno, foram roorgani~ados c ampliados 
OR RArvfcos Rnnil.nrio~ n onr:;o rln Unino: 

r.nnsidernndn qne, consoqurn!.omont.e, foram atlgment.nclns 
Proporcionnlment.e o~ vencimentos dos fnnccionnrlos dn nnt.no 
Directoria Ger111l de Sande Publica; 

•. 
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C(,n;ddemnrlo que, os .,primeiJ'OS c segundos orricines da· 
r.nliio Dil'cc/.nc•ia Ger·al rle Saurlo Publica, que percebiam rcspc
cl.ivamcnl.n f>OO$ o ·100$ mtmsar.ti 1 ive1•am 1101 augmcnl.o de 300$ 
•1 200* mcnsnrs; 

Conoirlemndo. que, o nr·chivo •l pap/.c integrante da se
•:t•eial·ia, c como ln! o comprchcnde o Ministorio rla Jus~icn, 
cuJo cm•go ri c aJ•chivistª é cxcr·cido pot• .fnnecionnrio eqmpa
.l'llflo a 'pr·imciro ol'ricinl, o que l.amhrm "c vcririca na scCI'C-
Iar·in rln Policia; . 

Consirlcmnrlo quo, om vil'l.urlr. da rcrcrida· J•corganiznciío 
a nmplil.nrlr. rios novos ~cJ·vir.os cJ•cndns com o novo dcpnrla
mrnln o !ol'lln um qnusi minislrrio. 

Consirli:wnnrlo qur, sendo o 1111 ico m·chivo dr> Jnrlo o rlc
pm•Jnmrnlo, n t.cnrlcncin ú pa/.cnlc pnm o ll'l'llllllc angmcnl.o 
rlr• srot'\'ico cnncrt•nrnlr. no nrcltivn; 

Consirlrmnrlo que lnrlns os m•chivis/.ns, conformo o rlo
mnnsft•a a lnll~lln abaixo, prt•cr.llrm vrncimenlns superiores 
nns llo Dcpal'l.amcnlo Nacional de Snurlr Publica; 

Consirlr.mndo que, finahnenle, s,·, por um lapso oscapon, 
na confecr•ão ria novn l.abella de vencimonlos rios funccionn
l'ios rio novo •l~parlamenlo, a cquiJ>arn~üo .iuslu aos de car
gos idcnf.icos, mencionados nn l.nhclln abaixo, 

· ·uadro de?IW11.1/rnli1JO rins wucimrnlus qu.c JW1'ccbern n,ç (ttn
er:imuwios ••,wehi'vlslns~· rim~ tlim:rsas 1'C)Wl'liçrics c suas 
rl!!jlmulmwio.<, cou{Mnr.e 1:rm.<la. r/a.< tabcllas Jl!H'tt " exer
cido tle 1112.1 

nepnrf.icõcs Cnleglll'ins 

1\!inislct•in rla .Tusliea, nrr .. archivisla 
Minislcrin ria Ma1.•inhn, archivisln .. . 
Sup. 'rt•ihunal Frrlct•al, nl•chivisla ... . 
Rccrrlnt•ia ria .Policia, nf'l'. archivisla 
Drp, N, dr• Rnurlo Puhlil•a, m•chivisln 

p,\llF.Clln 

Vencimenlos 
i\!ensnl Annual 

800$000 
800$000 
R00$000 
!l00$000 
r,r,o~ooo 

!l:C.00$000 
!l:ll00$000 
!l:CI00$000 

10:800$000 
li: liOO~OOO 

A Com missão é conlrMin ú' emenda, cm visln do critorio 
de não angmentar vcncimcnlos. 

N. 10!1 

Onde convier: 

ArL "Os sargcnl.os-a,iudnnl es, inlondentes, primeiros, 
segundos o lcrcoiros sargcnl ns de gl·aduaciio crrocl.ivn, dR 
Policia Mililnt• rio Disl.riclo Federal, que eonlnrom mais do 
10 nnnos rio sorvico nessa cm·pm•noüo, servirão indopondonto
mont.o do cng·n,jamcnlo af.ú completarem o lompo exigido para 
n reforma nclunlmcnle cm vis·m•, 

~ 1." Nenhum daquclles sargentos desde quo tenham mais 
ç!o 'º nn11os do sorvico, pod()rú set' rebaixado lcmpornrin-

I 
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H!Cu.l.e .rio pus! o, l'iclll!du, euiJ•uluul.u, su.iuil.11 üs. dcnmis l!CilUS 
d!SCJI!illllll'CS, Cl!lll[lllLII'IliH lllllll U H<'il JIIIHIII I! ll1Jtl81Uill0~ do 
vü:;·enlc res·ulamenl.o, eoJu exenpdin do conSI!lilu diseiplinat• 
que, nponn:-:~ vig'(ll'at'á pm•a u::; que~l.i\'eJ·um nwuos de ·JO anno:; 
UC SCL'\'kO, 

·* 2.u 0:; SUL'S'(!tllos a que se l'l~l'ul'eru a:-J disposif•.lics aci111u 
sú pÓtlct•ão ser rolmixurlos tlcJ'inilivamenle 1.lo posi.Ü, si forem 
condcmnados por crimes Jll'twislos 110 Cmli~o Penal da Ar
muda, em vigr nessa corporacüo, a mais ~lc um aurw do prisão. 

nio uc Janeiro, !):l de dczcmbJ•o de 1923, - Pa!!lo de 
Frontin. ., 

' J ltsli(icaçtin 

Os sargcnlm da Policia Mililat' do Disl.l.'iclu llcdcral não 
!.cem acl.uahnenle a. miJILOr osluhilidado que lhes JlcriniLlJL 
cncurat· o futuro com um pouco di! conl'ianca c l.runquillidadc 
de espirita. l\luilos tlJJ!lcs com mais tlu 10, 15, 20 o 25 annos 
de soL'Yicos, tccm sido cxcluidos das respectivas !'ilciras, scrn 
a menm· considcru~üo, ao solicitarem engajamento no fim da 
lll'aca, dahi a emenda. 

P.lnECEI\ 

A omcuua está prejudicada pelo parecer com substitutivo 
a respeito de outm idcntica do Senador· lriucu Machado. 

N. 10~ 

Departamento Nacional de Saullo Publica: 

Onde se diz: "Continuos das diversas dit•cctot·ias c ins
pcctot•ias do Depul'lamonl.o Nacional de Saudc Publica, diga
se: continuas do Dcplll·tamonl.o Nacional do Saudo Publica, 
com 3 :000$ aauuucs, cqu ipamllos aos dtt sect•claria geral. 

1'cndu o Dcpat·l.ametüo Nat:ional do Sat1lle Publica, na 
sua JlL'OUJ)flO, l'cilo disl.inccão dn classe para os seus coal.inuos, 
dando· maioL'tlH vcneimcnl.os aos quo lmi.Jalhum lll\ sccrcl.lll'ia 
geral, c mcnot•cs nus destueudos nus suas diversas dcpcnden
cins, quando u l'unccão ti a. mesma !llll'a todos que occcupam 
CIU'gos de lnl cal.cgol'in, !1ãu srJ compL•clwndo que, sendo en
cargos c onus perl'eil.umcnte idcnl.icn~. haja dispal'idadc i.le 
''cncimcnl.os em um mesmo quudt•o, o que é injusto, indo 11 
tlosiguuldado uponladu do llnconlro aos rlcse,ios do Govel'llo, 
de Jm muito dcl'cndidos no Cungt•csso Nacional, de serem nni
i'Ol'fnizndos, por catcsul'ias c classes, os Yüncimenlos do J'un
cciouurio publico. 

Sala das sessüc~. 22 tlo dozowht•o do 1023, - l'aulo de 
lo'runUn. 
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PAI\I!OER 

A Commiasiio não accelta a emenda, que se retere t 
uqui•paracão de vencimentos. 

. N. 105 

Onde convier: 

O act.ual dentista do Col"f)o de Bombeiros do Diat.rlc!o 
Federal terá o nosto de 2" tenente e as vantagens e venm
mentos a elle inherentes, feita a necessaria emenda na tabella 
respectiva e creando-se o respectivo credito. 

J Ulltificaçfí.o 

A t~resente emenda visa um acto de justioa com um fun
ccionarJo que servindo no Col"f)o de Bombeiros ha 2i onnos, 
durant.e este longo t.empo só recebeu uma gratificaclío mi
nima para conduccüo, sem vencimentos definidos nom mesmo 
titulo de funccionario, servindo por um aviso do então Mi
nistro da Justiça Dr. Sabino Barroso, de 8 de julho de 1902, 
empregando sua actividade nos misteres de sua profissão pot• 
tantos annos, sem nota que o desabono, faremos justiça, am
parando um funccionario que chega á velhice sem garantias 
que são dadas a todos os funooionarios da União. 

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de i923. - Paulo de 
Frontin. 

A maioria da Commissão é contraria á emenda. 

N. 106 

Inclua-se na tabella 13 - i porteiro dos auditorios do 
Juizo da Provedoria e Residuos - 6:000,, de ordenado e 
3 :000$ dr ~atificaol!o - 9:000$000. 

JtUti(icaç4o 

A lei n. 4. 440 (Receita Geral da Republica), no art. 5• 
reaffirrnando os dispositivos do decreto n •. 3. 067, do 27 de 
dezembro de i 919, determina. em seus termoR imperativos se
rem as vendas de bens Judicialmente autorizadas nos .Juizos 
Contenciosos ~ A~mi~istrativos _da Justiça J.ocal do Districto 
Federal, da _pr1vatJva mcumbencm dos porteiros dos a.uditorlos 
d!IB respeottv~;~s varas. Da funccão vitalicia. desses serventua
rJos é exclus1va remunernol!o á percentagem estabelecida no 
art. i', do citado decreto, n qual é calcula.dn sobre o quantum 
d9:s alludidas vendas; direito esse reaffirmado no art. 5', da 
let n. 4 .UO, de Si de dezembro de 1921.. 
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Entretanto, em virtude du falta de observancla das deter
min!l~ões estabelecidas nos citados decreto e lei, as vendas ,iu
diciaes, das att.ribuições do porteiro dos auditorias do Juizo 
da Provedoria e Resíduos do Districto Fcdet•al (exclusiva
monte), teem sido sempre effectuadas por leiloeiros publicos -
agentes commerciaes e não serventuarios da Justiça, com fla· 
grante desrespeito ás regras legues estabelecidas naquelles dis
positivos. 

Já o Poder Legislativo em delongados debates e estudos, 
decretou sobre a lel)'itimidade de taes attribuições, procurando 
restabelecer esse direito, votando na lei n. 4.230, de 31 de 
de dezembt•o de 1920, art. 59, a creação do imposto de in
dustrias e profissões, de 200$, ao mesmo servcntuario, para 
effectuar as vendas judicialmente autorizadas na conformidade 
ctaquelle decreto, esclarecendo ainda em disposições do ar
tigo s· da lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921, aquelle di
reito privativo, 

Apezar dos termos positivos e formaes, que fulminam de 
nullidade, os actos que se effectuarem em opposição ao dis
positivo do citado art. s•, § 1• da lei n. 4.242, de 5 de ja
neiro de 192f, as vendasjudiciaes, no Juizo da Provedoria o 
Resíduos, tem sido sempre effectuadas por leiloeiros, autori
zados por alvarás do respectivo Juizo, 

Assim, acha-se, em vir1.ude dessa pra."i:e abusiva adoptada, 
o porteiro dos Auilitol'ios do Juizo da Provedoria, sobrecarrc
gaôo de encargos da profissão, sem proventos, pagando imposto 
ao Estado, nada percebendo dos cofres publicas. 

PAI\ECBR 

A Commissão é contraria á emenda, que orea despeza 
nova. 

N. 107 

Onde convier: 

ArL. Fica o Poder Executivo autori7.ado n crear no In-
stituto Nacional de Musica a cadeira de Historia e E1thetica da 
Musica, podendo para isso supprimir uma das cadeiras de 
Solfejo e Theoria, afim de não augmentar despezas, 

Para~apho unico, Terão preferenoia á nomeaçlío para 
essa cadeira de Historia e Esthetioa da Musica os diplomados 
~;~elo referido instituto que sejam laureados e que, além disso 
,Já tenham trabalhos sobre o assumpto. de modo que fia.ue no
toriamente comprovada a idoneidade para reger tal cadeira. -
Pires Rebello. 

Julti{icaçiJo 

Essa emenda visa not·malizar, em geral, o curso do Insti
tuto Nacional de Musica que se recente dessa falha inqualifi
cavel de nílo ter aind:. a cadeira de Historia e Estbetica, ao 
passo que só de solfejo mantém oito cadeiras alóm de mais 
quatro substitutas. · 
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.;\ ::HIJ1j)l'e::;::;iiu de llllla dcs:o:as eadeiJ.•as 0111 nada ll'a preju
Llieur u ensino da muswa n a CI'Oa~;fio pt·etendiLia Vil.'t'l tl·a~cr-. 
lllc l;r•undc JH'ureilu e dt!son\·ulrimcn!o . 

.l!l ;alddo que cm lodos os lnsl.il.ulos o t.:onsct'l'alot·io; do; 
paiws csl.rans·eit•os como: Escale Not•malc c CotlSCl'Valot·io 1111 
.Pal'i~. E~cola Banl.a Cicilia, em Jluma. nos Gon~crvalurius de 
~I ilüo. Florença, Leipzig, Dl'(IStle, Genebra, .Londres, Mallt·id, 
Chicago c até cm S. Paulo no Bcasil, l'az pal'lc inl.egt·mll.c du 
rcgulumcnl.o o CUl'SO de Hisl.ol'in n Esl.hcl.ica da Musieu, sendo 
cm muitos nbl"iaa.{;OJ'ÚJ c sem o qual não se oblem o gPáo de 
professomdo. 

Conclue-se, pol'l.anl.o, que som qualquer aug·menlo dtJ des
peza poderá o Governo preenchot• essa gmve lacuna no ensino 
superior da musica, equiparando o Insl.itulo Nucional nesse 
particular, aos dos demais Jlaizes adenntados. 

P,\ltEr.mt 

A ntlndniRI.t·aciin ,., coni.I'Ul'ia :\ Sl!J'Ifii'CSSÜII da curki!''l '.lt) 
solfo.io c thooria. A emenda angmenlaria· dcspezn so fosse 
!lJlJH'ovadn sem a re!'e1·ida SllJlJl'.:CStií\~. A Commissão ti, por 
ISSO, de parecer que !\ emenda llaO SC,IU appt'OVtl(]U, 

N, !OS 

Ondo convier: 

4·\J't,. São cxlenSJYn:=: aos runcDional'in:) da Casa do Cor-
reccão da Ca]lil.a!Fcdc!'lll as rlisJlOr.içõcs do at'L. I", do Jlcgu
Jauwnlo dn Cn.sa de Detclw.ãn, qnc lmixon com o rlt)Ct'elo nu
mero 10,8í3. de .~!l de ahrii de IOU., desde que a da~peza não 
exceda n verba orçamentaria. - Pcd1·o Lauo. 

Jus ti r icação 

A emenda oru sujeita (L exame c npt•eciacão da illustradn 
CommisRão de Finnnr.as é do numero daqu~!Jas que encon
tram justificativa nu sua propria essenei~ . l'isa, apenas, a 
l'rlparaçüo de uma in.iusLir.a que perdura ha muitos unnos. 
De facto, com o novo regulamento dado ÍL Casa de Detenção, 
os funccionm•i,,s dn Casa de Corrcceão, qno aindu so regem 
pelo antiquado decreto n. 8.20ü, dê 13 de nutubt•o (]e HHO, 
ficaram cm !'lagt•nnle silua!•úo dr. in'l'orim•idudo, em J•cluçüo 
áqucllt•s sr.us collcgn>, qnc 'tct!lll clit·eito no J'ol'llocimenLo de 
uma ru~üo i.liariu, po1; isto qno a nuturc~n tiQ set'l'i~o do 
mesmo r.Binbelccimcnlo exige a pe!'lllUnenela dos seus scJ•
venLuarios tllll ht•l'aS diversas il!ls do cxpdienle contmum cm 
quaesquet• outras rr.pnt•Lir;üos publicas. sendo que os subul
tet•nos fazem sm'l'iço íL no1te. Ora, nu Casn rle Corrccc:üo, cu,/'o 
set•vi~o é dn m~~mu nal.urr~a do da Gasu do Dctenc;ão, o u ti 
mai• penoso r. al'l'iscado, o I'Cgulnnwnlo niio concedo os mes
mos diroilns uos se11s 'l'unccional·ios o que ·T'esulla cm iniquu 
il1insl.içn, l]tll' lan'.o maior so .J.ornu tpot•qtlo n sua rcpnrnr;iio 
nua traz o mínimo ttugmonto de <losrrczu, mns ptldc sct• feita 
dentru tlu rcsr1ecl.iva verba orçumenlat•ia. .. ' · 

• 
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E' usta a sJlwu:ão <lllC a tn•c.··.cnt.c emenda \'UI! rcsolvet·. 

ne;;ulamcnto que IJaixon eom o d~;•ct·elo n. 10.81~. de 20 
de abril de !!H.\: 

: ........................................................ . 
Arl. 7."- O director c o sub-dircclot•, tet•ão direito a duas 

racõcs da ~abcllu n. 3, c os demais empregados, subaJ.tcrnos, 
a uma racao. 

PAilllCill\ 

A Commissão é contraria 1\ emenda, que trata de equi
paração. 

N. 109. 

Na vcrlm 10' - Scct·claria de Estado: 

Corrijam-se nas lalwllas respectiva' as dol.ai~Õcs referen
tes ao porteiro, ao nju<lanl.o de pol'leiro, conl.inuos, correios 
c serventes, no sentido de de sct· duelo cumprimento á resolu
ção anterior· do Congt•esso Nacional que fixou cm 9 :0'00$000, 
ü :000$, 5 :400$, il: 400$ c 3 :üOO$, anmmes. rcsp·cclivnmcntc. os 
vencimentos claqucllr.s runceionarios. 

Sala das sessões, ~~ de dezembro de 1923. -· Jcronymo 
Mont'cb•o, 

A cotrec,•ão pro•rosta visa pur cm ltat·mouia a dolillera
l:fLO jt\ l.onuirla pelo Congresso Nacional cm referencia aos 
funceionarios de que trata a presente ·emenda, o que já. foi 
feito no orçamento da Fazenda, com a approvação da emenda 
n. 38. 

l'AIIECEI\ 
I • 

A Commissão é favoravel. 

N. HO 

No. vorlla .•. 

A' Associa~ilu <los EsC~>Leiros CaLholicos !lo S. João Ba
Jili:;lu dtl I,ug·ó.n, 12:000$000. 

Sala das sessões, 20 de dezcm!Jt•o elo 1023 • ..., Jcronymo 
Monteii'O, 

Justificação 

O bcneJ'icillo quo esln emenda cstnllelccc parn os. cs~oLci
ros de S. J oiio Baptista ela Lagõa tem uma applicnciio do u Jto 

5, - Vo!, XIV 13 
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alcance para a oommunhão eocial. Vae concorrer para a 
maior prosperidade de uma instituição utilissima, onde 11e 
cultivam os sãos principias, onde se formam com perfei~o 
os caracteres de muitos moços e se cuida com : carinho da 
saud·e pbysica e moral dos respectivos assooiadoa. . 
· · AS associações de escoteiros, já em nur.iero bem elevado 
no Bra.si!, constituem, felizmente, efficlentes· auxiliares do po
der pUblico para disciplinar a mocidade, ministrar-lhe bons 
ensinamentos e dar-lhe caracter firme, independente e forte 
para saber lutar na vida do trabalho. Merecem todas ellas o 
melhor amparo e os maiores auxilias do Governo. 

. Sala da.s sessões, 20 de dezembro de t923. - Jeronvmo 
Monteiro. 

PARICBR 

A Commissão é contraria á emenda. 

N. tU 

Onde convier : 

Art. A aposentadoria dos membros do magisterio que 
contarem 35 ou mais annos do servico, será, no exercicio de 
1924, concedida com os vencimentos integraes, que percebe
rem ao tempo da aposentadoria. 

Sala das sesslles, 22 de dezembro de 1923. - Jeronvmo 
Monteiro. 

Jtuti(icaç/lo 

O facto de surgirem, na discussão dos orcamentos da 
Fazenda e do Interior, varias emendas, dispondo sobre casos 
de aposentadoria, mostra que a lei das aposentadorias precisa 
de ser cuidadosamente revista; nem de outra fórma entende 
a illuslrada Commissão de Finanças, opinando que sejam 
approvadas, embóra destacando-as, para constituirem proje
cto em separado. 

Em favor da presente emenda, entretanto, bem se póde 
e se deve abrir uma excepcão, approvando-a immediatamen
te, pois •. !]ella se legisla apenas para um exer~icio, e se vem 
em auxtl!o de uma classe, pouco numerosa ahás, das mais 
mareceqora5; dq· carinho ~os legisladora~, ··qual a ·dos me·~bros 
do magtster10 Já encanectdos na. cansatiVa: tarefa do ens10o, ·e 
dos guaes é Cl')lel exigir, . como actualment.e acontece, perma
nenoJa no serv1co por ma1s de dous anoos, ·.para aposentadoria 
com os vencimentos inte!l'J'lles, si porventura forem estes me
lhorados. 

. 
. PARECER 

.. ' . . /' . ' . . . 
, . A .Oomniiásll.o é .. oontràrl!l â emenda. 
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N. 112 

Onde convier: 
.J!'icam equipararloti aus veueimcnlos de pagadores u fieis 

do par;adores do 'l'hesomo Nacional, o l.hcsoureil·o o fio! rio 
Lhesoureiro du Policia do Dislricto Federal. 

Sala das sessões, 22 do dezembro de -1923. - Jeronumo 
JllontC'i1'0. 

Justificação 

PI·osenLemente esla reparticüo pagadora tem a seu en-
cargo innumeros pagamentos como sojam: 

Guarda Civil (1.300) funccionarios; 
Inspectoria de .Vehiculos (-JGO) funccionarios; 
Inspectoria de Invesligacão (225) funccionarios.; 
Colonia Correccional (10) J'unccwnarios pagos na re!e-

riúa Colonin; 
Gnra11e; 
OfJ'icma. 
Cobranças diarias das inJ'raccücs constantes do regula

mento de Vc!Jiculos; deposito de caucõcs, multas impostas por 
ofl'eito dos novos regulamentos; deposJtos do upprehensõcs 
du l'urlos, deposito de arrecadncüo J'eJLa a Lodos os delinquen
tes. cobrunca rio quotas de ca~u~ de penhores, de Guarda No
ctUl·na, de l'iticalizucüo <lu t·endu du Inspectoria do Vohiculos do 
Gubincte de ldenliricacilo c EsLaLisLica, de mullas impostas 
aos directores do casas de diversões, do casas do commodos, 8 
demais encargos anLoriormonLe existentes. 

P.IDICD. 

A emenda é repeti cão de outra. Prejudicada: 

N •. ii3 

Fica o ·Poder Executivo autorizado a abrir o nocessari.: 
ct•cdito para pagar ao& membros do corpo docente do Institui" 
Ben,jarni11 ConstanL o augmenlo de vencimentos que tivera!". 
os lcnteH do Gollogio Pedro II, .pelo art. -10 da lei n. 4,555; 
de 10 do agosto de 1922, a que Lecm .direito em virtude do 
ar L. 2-1 O, do decreto n. 108, do 17 do maio de 1890, com
binado com o decreto legislativo n. 1. 299, do 19 de dezem
bro do 190'' c art. · 13 da lei n. 1.617, de 30 de dez.embro 
de 1906. 

Sala das sessões, 20 de dezembro de 1923. - leronvmo 
Monteiro. 

lustificaçllo 

: · A. pt•esente .emenda, que é reproduccllo do. art. 1d da• 
lei n. L 617, de 30 de dezembro de 1906, encontra sun jue-; 
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LiJ'icucão nossa mesma lei, na de no 1.20U, Ide 1\l do dezem
bro do iQO.\ o no decreto no .\~8, de 17 do maio do 1800 o 

O decrelo no 408, do 17 de maio ele 1800, que roorgnniwu 
o Instituto JJenjumin ConstanL, dispõe cm seu arL. 210: 

«Os membros do corpo docente do insLitulo gosurüo dos 
direitos o vantagens ,do que actualmente gosam ou venham 
a uosar, por lei, •J5 professores do Instituto Nacional de I;:;
struccüo secundaria.~ 

Em virtude desse at•tigo passaram os professores dessa 
instituto 11 perceber os vencimentos do 3:600$ e os repetido
res o de i :800$000. 

O regulamento do Gynmnsio Nacional, ap,provado pelo 
decreto no L 075, de 23 de novembro do 1890, elevou para 
5: ·100$ c 2 :400$ os vencimentos .dos professores cathedrati
coR c substitutos do gymnn~io, c ·o regulamento approvado 
pelo decreto no 1.194, de 28 do dezembro de 1892, augmcn
tou esses vcucimcnlos pa1'a (j: 000$ c 3:600:$, Q•especttva
mcnlc. 

O regulamento do Instituto Benjamin Constant, appro
l'ado pelo dccrcl.o n. 3 o OOJ, de 12 de ,innciro de 1901, nüJ 
ruproduzm •J nrl,o 2!0 do cila.do decreta llo o\08, de 17 de 
maio de 1800, que eqtlijlat•twa os veneimenlos dos profcsso
J'es r.lessn instilulo e os dos pt•ol't1Si-loPns do Gymnasio Nacio
nal c reduziu os vencimentos a 3:600$ c 1 :S00$000o O ar
tigo 7', dn lei no 957, de 30 de <lezcmbro do 1902, declarou 
rovogaclo o l'Cgulamenlo de 1o2 de janeiro de 1001 c rcslabc
iltceu o úe i 7 do maio de 1800 o 

1'.\HECEI\ 

A Commissão fi conlruria tL emenda, ·qttc !.raLa de equipa· 
J'ação de vencimentos. 

N. i14 

Ond~ convier: 

Picam •revigoradas as disposi~ões conlidas no urto _18 do 
decreto n. <i.555, do 10 do agosto do 1022, as qll'ncs seruo ap
plicadns nos J'unccionarios om igunldado do condições e quo 
t.onluun sido unteriormen!o designados opnra exercerem com
missões nos Estados o 

Sala das Hcssõcs, 22 de dozombt•o l.!c ·1023. - Eu.sebiu lia 
,1udradc. 

Justificação · · · 

Esta disposicüo jú J'cz l[larto do orçamento da 1022, nüo 
lendo, porém, sido r.ovigorad11. E IIIi ó sob todos os pontos de 
vista ,justa c nenhum onus traz para o Governo, pois a volta 
do •funccionwrio .para o seu antigo lagar ·qu·e exercia em com· 
missüo nenhum projuizo acarreta. . o o... . . , ... 

,_ 

• 
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Não seria ,justo que o funccionario nfasLado do cargo que 
cxct•cin, por dcsi.gnac;üo ú qual não se poderia esquivar, sob 
pcnu de ser dispensado, c cu,in dcsignacão implica uma prova 
de confian~a nclle dcposil.ncln pelo Governo, quo não iria en
carJ'Ognr do commissõos de rcsponsabilidado 1'unccian01rios que 
não se tivessem imposto pelo recto cumprimento dos seus 
dcvcJ•es o aptidão comprovada para a cxccuoão dos mesmos, 
Bn vejam dispensados som motivo c do uma hora para outra, 
desde ([Uo, por qualqllol' causa, sc,ium cxLincfas as oommissõcs 
pnl'a as quacs foram t.rnnsl'cridos nos Estudos, 

E' esta uma situncão que nlmrm conlt•a os mais comezi
nho~ principias dr, justiça c que a presente disposioíío vem 
eotortgir sem ncat•.t•ctm· o mottol' onus pnrn a Uniüo, 

Su!n <las sessões, 22 ele dezembro do I 023, -. Busabio tle 
Andrade. 

PAfiEGEn 

A Commissiío ncceilu n emenda. 

N. 115 

• 
Onde convier: 

Corri,ia-se a verba n. 27, na sub-consignacão n, 3<1, do
tando-a com mais 6:000$, para compm de drogas, instrumen
tal o utensílios ao se!'Viço medico- ci,rurgico da «Sala Descm
bnrgndoL' Elvira Cnrri!IJO), - Pedro Laao. 

Justi{ir.aç<io 

Tcnc!o sido in.;fnllurlo no Tnstil.uto de Surdos ... ~!udos, ú 
custa doR donatii'·OS pnrlicularcs, um gabinete mcdico-cit•u r
gico pat•a exame e t·ratamcnto (fos altllllttrts !ln casa, mot.ivos 
não sú llumnnil.nl'ios como {)CJ Ol'rlcm social e hygicnicn leva
mm 11 se ft•anquc·nt• o rcl'cl'ido gabinr.l.ll uo puhlico cm gct·nl, 
lrnn!'ormanrlo-o dcst'arl:c cm um verdndcit•o ambulatorio de 
g-rurgnntn, nat•iz o mtvidos, que por orclcm do SI', Ministro da 
Jnsl.ica J'cccbeu o nome de «Snln DescmbnJ•gndol' E!vit•o Cnr
l'ilho•, 

~!.'ui mcdidla, cu,io nicance c vantagem não se pódc pôr cm 
<lnvidu, acnl'rcton, como Cl'll nnl.ut·nl, um nugmcnl.o dll rlnspczn 
nloém da verba [JcsLinacln ao scrvicu me~lico do instituto, •PO
l'(,m, muit.o nqunm rio va!m· dos !Joncficios Jll'Cslndos :\ snnclo 
tia populn~ão cm get·nl e cln inJ'nncia 0111 purl.iculat•, 

A dotncüo or(:nmcnlnrin de I :000$ pal'n o sct•vico medico 
dos alumnos do InsL!lulo é ,it\ por si clcficionte, e 11 mono.~ 
que so cxtingun o servico cxLcrno cujos resultados u!lrnpns
snrnm n nspcclnt.ivo, é indispcnsnvol subvcncionnl~o, do fórma 
que r.llc possa alliondct• n frcqucncin que jusl.i!'icn pcrfciln
menlo n sua mnnutencúo, 
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Como informe estnlistico póc!e-se lembra~ que depois da 
sua rccent.e installacüo o serviço já conta com 25 operacões 

·por Rcmann, além das consultas e curativos, que orcam po.r 
sessenta. 

PARECER 

A C01nm i,;süo acceiln a e monda, reduzindo a quantia 
nella mencionada a 3:000$000, 

N. H6 

Onde convier: 

O medico do Instituto Nacional de Surdos-Mudos deverá 
residir· no estabelecimento. · 

Rala das sessõPB. 22 de dezembro de 1923. - Pedro 
l(JO, 

Ju.sti(iccu;ão 

.F.;tu emenda não acarreta ansmento de despeza. O actual 
precli11 do Inslitnt.o de Surdos-1\!udos dispõe de nccommodn
cões .i:í aclaptarlas á n1orndia pnrt.icnlar c que de nenhuma 

.!órma .qão ulilizadns pelo serviço dq instituto. 
Ha evirlcnto vantagem para o se•rvioo clinieo em residir 

o medico no esl.abelccimento porque estará sempre prompt.o 
não s6 a nt.tendcr . com nf'estczn nos ncciden.f.es imprevistos, 
frequentes nm um inlemnto do meriorcs, como a manter assls
l.cnc:n mr.clicn assirlun nos casos .graves. 

Ainda mnis, o serviço merlico para se consCJ•var modelar, 
como o é nct.t:n!ment.e no instil.ut.o. •r2quer do medico um tra
balho e nm tempo qn<• nitn est.fio em relaciio com os parcos 
voncimonl.ns de 200$ mcnsnes, que lhe siio attribuidos, em 
disparidade com ns voncimrnfos rlr. qualquer out.rn inst.itnicão 
conscn cro. 

,\ rmcnda. sem g-rnvnmc para o crnrio. melhora as con
di(;õns rio sorvlco c compensa rle nma ccrt.n maneira a d ifrc
rrnçn rlns vrncimenlm do medico. , . 

pAflECI:R 

' 

A nclmlni~trnç!io informa nüo ser conveniente a adopção 
dn m~.i!dn. 

N. H7 

Onde convier: 

Art.. Ficn rest.nbelecido. com os venoimontos c mais 
v!lntnscns nct.unes dos do igLlal categoria dos institutos offi
cmes do ensino, o cargo do sub-secre.t.nrio do Col!cgio Pedro II . 

• 

• 
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Art. Fica su.pprimido; no mesmo collegio, o logar de 
amanucnse superintendente da secretaria •llo internato, cujas 
ntt.ribuicões. passam u ser exercidas pelo sub-secretario. 

Ar!.. A ,differenca da despeza, que é apenas Íle 870$000 
annuaes, C()rrcrá por conta da subvenção votada para o ci
tado instituto. 

Sala das sessões, 22 de dezembro de 1·923. - Affot18o de 
Cámaroo. -· · Octacilio de Albuquerque. - Carlos Cavalcanti. 

1ustf(ictu;lfo 

O restabelecimento do cargo de sub-secretario do Collegio 
·Pedro II é de real necessidade, como acaba de demonstrar o 
Reu mustre directo!', no recente relataria apresentado ao 
ExmQ. Sr. Ministro da Justiça, relataria em que se IA o ee~ 
gu!nte: 

, ·<A, lei orçamentaria ,n. '90-E, de 1921, mandou, no seu 
mof, SO, restabelecer n cargo de ~ulb-secretario do colleglo, 
mas, como se sabe, foi vetada essa lei pelo Exmo. Sr, ex-Presi
dent 0 dn. Re.pnblicn, Dr. Epitncio PessOa. 

Julgo, eni.ret.nnt.o. que eRsa medida, contra n qual nfto se 
prnnunciOtl n mesmo Exmo, Sr. cx-•Prcsidentc, produziria 
effeitos salutares, realçando o cargo e estabelecendo. uma ade-
iJl1!1r.fn hir.rrtrchin pnra n boa ordem do, serviço.. · 

Demonstração dn despeza: 

Os aetuaes sub-secretlll!'ios dos instit.utos de P.'llSino tecm 
os seguintes ve,neimentos annuaes: 

Vencimentos . ...... ,......, ................... . 
Grnl ifir.B()ÜO ([.YTa), , .................. .. 

'l, .. t . 

4:800$0(}(} 
{:620$000 

6:42o~n~o 

O nmnnuense qu o snperin tende a secretaria do Interna te 
do Co!login Pedro TT (em os seguintes vencimentos annmres: 

Vencimentos . .......................... . 
lit•ntificnQão (J..~yra)' . .................. ~ .. 
G!·nt.lfir.nr,ãn nnnccdirln peln orcamento do Col-

Icp-in, pnr rxcreer nquclln funec.!!o ....... . 

PARECER 

3:600$000 
{:350$000 

600$000 

5 :•550$000 

A Cnrnmi~,n.1 nüo p6dc aconselhar n npnrovncüo da cmcn .. 
da, que cont.l'nJ•in o crit.crio adoptado. 
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N. 118 

V erbn 37' - «Subvoncõcs~ - Districto FederaL 
Aoc,rescontc-so: 

Abrigo 'l'hcreza do Jesus para a Infnncin Desvalida: 
Auxilio para a conclusão d~.J obras de seus 

internatos, ú rua IbiLu!luna ns. 53, 8\l o 91 i00:000$000 

Rala das sessões, 20 de dczembm de 1923.- Oleoario 
Pinto. 

Justificação 

O Abrigo Thcreza de .Tosus é uma assooiaoão de caridade, 
fundada cm 1919, com o i'iril do internar, educar c rtlgenerar 
a inl'nncia desvalida. 

Sincornmcnto empenhado cm executar os seus estatutos, 
:ulquil'iu cm 1020 os dous predios da rua Ibiturana ns. 89 e 
91, onde funccionn ha mais ele 1.rcs annos a secciio feminina, 
c, este .anno, pela importancia de 200 :000•$, o do n. 53 da 
mesma rua, onde insta:llou a sccciío mas~ulina, cuja inaugu
ração se realizou .a 15 de outubro findo. 

O tA:brigo Thereza do Jesus .i~~ tem sob a sua protecciio 91 
crianças, sendo 47 meninas c 1,4 meninos, das quaes algumas 
foram Internadas por solicitação do ,iuiz do orphiios da Se
gunda Vara. 

Presentemente estão sendo ex;ecutadas, em todos os pre
dios, ob11as que orcam em 300:000$, do que resultará dous 
g>randes internatos com capacidade para 200 mi:minas e 150 
meninos. 

TJ•ata-so do uma associacão pobJ•e, pois seu pntrimonio é 
oonsl.ituido apenas 1por esses dous predios o a renda provém 
das mensalidades do seus associados. 

São I'olevnntes os serviços que essa associação vem pre
stando á. spciedade e é de toda jusf.ica que lho soja concedido 
este auxiho. 

MRECEn 

A Commls;,iio ncceita a emenda com redtJccãc da subvcn
cüo proP.osln c redigida nestes termos: 

Abris·o Thm·e1.a l:le Jesus pura a Infnnma. Desvalida, com 
obrigncão rln receber menores cnviarJos pel'o · .Tuiz de Menores, 
em numero cons0n!nnco com u suhverrr.i\o 'liu 20:000$000. 

N. 119 

f' Onde convier: 
E' concedida á revista p·edagoglea mensal A Escola, quB 

se publica n~sta Capital. a subvcnciío annual do ;vinte e quatro 
contos do r1!1s (21.:000~00{)), 
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' 
Justificação 

A revista .pedagogica mensal A Escola Lem por objectivo 
a diffu·são do ensino, pi·incipalmenlo no gráo pi•imlllrio, para 
o que mantém secções permanonles redigidas pelos mais emi
ne·nlcs vultos do nosso magistcrio, ando são discutidas as dif
ferenles questões relativas ú organizucão da insLrucciio pu
blica, cm geral, o a didact.ica do ensino ·primaria, em parti
cular. 

Afim de ficai~ ao alcance do q Lmntos Lenham interesso 
nas questões pedagog!cas •C !POder, assim, corr.esponder ao~ 
pat.rioticos J'ins a que so propõe, ú essa revista offerecida 
no publico .por um .pref)O inferior ao seu custo, circumsta:nci~ 
que por si só ,iust.ificnria o pedido do uma subvenciio pe. 
cunilu·ia, si outros motivos, J'undados cm considerações dB 
mais alto inl.ercsso publico, não legitimassem t.al •pretenciio, in
UeiramenLe do awülrdo com resoluções anteriores anlll,ogas 
t.omadns pelo Egregio Senado da 11opublica. - O legaria 
Pinto. 

A Commissão não póde aconselhar a ruppJ•ovncão da omon 
da que visa a crcnção de subvenção nova. 

N. i20 

F·icll o Governo autorizado a crear, c 11 prover n seu Juizo, 
uma cadeira de hygienc uo Col!egio Pedro UJ. 

Sala dns ses~õcs, 22 de de7.emhro de 19>23. 

O simples enuncinrlo da emenda c o desenvolvimento con .. 
temporaneo do estudo da hy:;ione determinam sua raziio de 
sm• o o justificado ob,iectivo que encerra - dar mais extensão 
o valorizar o curso .gymnasin!. 

A l!ygi·ene il um beiJo capit.ulo do eco!lomia individual I• 
quo niio pódo deixar de fazer parto do ensino basico, parto 
dnque!lcs estnbe!ccimenlos que i•esumcm a cultura. 

O nlumno que niio recebe esses p·rincipios na escola pri
maria o que teJ•mina o curso gymnnsinl sem recebei-os é fa
talmcnl.o atirado tí corrente da vida som n posso dos mnis 
necossarios estudos, dnquelles que ensinam a proprill valo
rizaciio. 

O curso gymnasinl, sem a hygiene, é um curso falho. 
Nos Es.tndos Unidos, a sciencia que previne está· desenvolvida 
de maneira mais ampla, auer nas escolas primllfl'ias, quer nas 
rurn~>~. ou secundarias. E' um modelo digno do observaçNo. 

EntJ•o nós, .a campanha cm prol da divnlgaciio da hygieno 
est.d ninrla em uma phngo muito nl.mzacln. :Alguns Estados, 
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comtudo, possuem-na mais ou menos desenvolvida nas esco
las: S. Paulo tem a cadeira de hygieae nos cursos secunda
rios c ·Pernambuco tambem. 

Na Escola Normal do Districto l•'ederal existe a cadeira 
de !Jygiene,• que enormes benefícios tem prestado .. 
· A emenda é benomerita e· patriotlca, e concorrerá. na 
.obra da prophylaxia e saneamento· rural do Brasil. - llerme
lWOilào àe Moraes. - Ramos Caiado. - Oleoario Pinto. · 

· A Commls~ão rpina pela rejeicão da emenda gue auto
riza a ereaciio de un:a cadeira no Collegio Pedro n. ·o Governo 
estuda, presentemPnte, uma J•eforma completa do ensino: 
tendo sido nprescnlPda P?.lo Sr. Senador Fronitn uma emenda 
auto)'izando-a. A creaciio de cadeiras ou quaosquer outras 
provh:lencias pn.reiites não se ,justificam. A emenda deve ,ser 
're,ieHada. · • 

N. 120A 

Onde convi e r: 

.'Pica extensiva nos .1~ . officiae~ de . .i!;!slica errect!vos. dq 
,Tnsf .;a Frrlernl desta Dlsf.r1cf.o n dJSflORlçao do nrf .. 9 da le1 
n. ~.57.\, de 7 rio janeiro de 19 ln, na parf.e relat.iva nos offi
ciaes de ,iusticn. 

Justi(i,ação 

A medida ora proposta é rle alta e renarndora ,iustica. 
Com effeito, tem o serviço crime cr.esoido rlc tal maneira nas 
duns varas federaes neste Distrioto qno, hoje, ,iii se p6de 
nffirmnr, sem receio do con.testncílo, que o ordenado desses 
modestos, mas imprescindíveis auxiliares da Just.ica, mal 
chega para ns despnzns de t.rnnsoort.e a que são forcados pela 
proprin natureza de suas funecões. 

E', pois, de inteira jnst.icn n cquiparncão proposta. 
Com a autoridade que lhe empresta n natureza no cargo, 

.melhor do qqne ninA'uem, ,in disso nm relnt.orio envlndo no 
Governo o Procurador Criminal dn nepublioa, n respeito do. 
sil.uaoiin dnf- nfficinrs de ,im<lir:n dn~ . dnng vara~ rnrlo1 ~cR 
rie~ta Capital. ,,,. 

"Onf,J•n rnct.n r:nr mr,rrer a nttenr,iio' rio (lovNnn r'• o dn 
nefnnl .•itnnr·r.n rir ym•rlnririrn nr.nnrin .. n qnc est.fio rednzidns 
ns nffirinrs rir .lustirn nns rinns vnraR fndernes. Cont.innnm 
ollrs rerrrhnnrin POl' mP.7. n insir;nifienncin rie 60$~00 ! Cnmn 
vivr'l'l e como pnr!rm rlnr rnmprimcnt.o ~·s·'fntimnGõos nns. pro
ccRROR erimr~. nns pnnJo.• mnis nfnst.ndos dcst.n Cnpit.nl. ~ .nm 
inrlecifrnvrl mvslrrio. Brsnlf,n, ,por~m. 'de~sc vcrrlnrlnirn es
tado permnnrntr rir nenns~irlnc!c nm qtle vivnm IJlln ns int.imn
~li~• siin qnn•i srmprn fniln• rrm ~rnndo nt.rn~o r, ~rnvr )1!'<'
,inizo parn ns int.orosscs da ,iusticn. Mclhornnclo-lhes as 
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'iwtuaes conrli~ties dç vitln " Ciovrll'no al.tcndcr:'t muito de 1·el't.n 
os intnresses da ,i11slit;", lttl'llnnrJ" mais eHicicntcs os ,;eu" 
n ppnrclhns de mpt·essão". 

Cn111o sr~ \'i~ u liiPdida pt'!IJin:-;La tem sido r·cclamnda, ('llllli, 
imprcscinrlivnl, pelos pl'npl'ills üt'l'(ãos da ,iusLica - mais rio 
que ninguem conhecedores das necessidades dos seus auxilia
res c, portanto, alllori7.ndos a cliwr do que se lhes deve l'n7.1'1', 
em beneficio rln propria .iusticn c da sociedade. 

• Sala das sesstíes; 22' de · dez'emliro 'de 1923.-= Cunha· MÔ.
chado. 

PAI\ECER 

A maioria da Commissii,1 é conLrar.ia a emenda. 

N, 120 B 

Onde convier: 

Art. São para todos os effeitos equiparados o pro-
curador e os arljuntos dn ppncm·ador dos Feitos da Saudc Pu
blica, fieanrln os ael.uaes pr[)Cmarlnr c 1• e 2• ad.iuntos com r• 
rlenomin:~eiln de 1", 2" e R" pt·ncuJ·arlot•, respeci.ivamenLe. l"rln, 
com os mesmos venr.imentos rixados para o procurador na ta
lwlln r·pspec~li\'u c n mc~ma igualrlnde nQS demni~ dir·f'i!n;;, 
vanl.ng·r.n~ e ohl'ignções cJo r·cgulnrnento. . . . 

, · Parag-rap·hci ·unico. Os proeur:iclores dos Feitos dà Saudo 
Pnbl ica vosarão rlns mr.;mos dirr.itos e v:mta;;ens nutorl'(adas 
aos ou1rttS mrmbros dn :11inisterio Puhlicn Prrlernl. - Cunha 
Machado . 

Justificação 

Os servir;os a cnrgn !ln P:·neu;·or!orin rios Feitos da Snudc 
'Publica silo ·do f.nl pelt•vancia n CYidento importaneia que 
'rlosdo 'n crcnção desse appnmlhn em 10~0 já forum iniciados 
2.002 processos executivos fiscnes, innumeras accões rle des
,pe.Jos e ordinnrias. nlém rins pnrcrorcs formulados poln Pro
euradorin, como nrgüo cnnsull.i\'0 qne é do Deparl.amenf.n ·;'la .. 
l"ional de Saude P11blien. elevanrlo-:'e n importancia das mui
las ajuizadas a nm t.nf.nl de 1 .324:500$. tendo já sido liqui
dados processos qne proclur.il•nm n import.ancia de 417 ;300$, 
.in recolhidos ao Thesouro. 

Dia a dia, vfio nugmentnncln ~~xt.raordinariament.e asse' 
serviços,. dado o valor effirienlo desse importante nppa!·elhll 
repressivo, que nlóm da parte meramente consultiva dn De
'1art.nmento Nr.cionnl de Raude Pnblicn, incumbo-se princi
Únlmcnt.e de promover perante a .Tusticn Federal todas as co
hrançns oxecnl ivns, nfio sr\ rlns mnltns impostas pelas nuto
rirlades sanifnrin.>. como as rlc ()nnesquer taxas, emolumen
tos o impostos em qno so,in ,inl.eJ•es~ado o Departamento,. o, 
ninda, ns eobmncns do ()unnf 1us dov1das por qunesquor f.Jtu
:Los, cumpl'indo lambem aos membros da Procuradoria fun-
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ccionar .cm lodns as accões cm que a União Livcr de rosr.ondcr 
por motivos de actos c t·csolucó'cs das autoridades snntlnrias, 
ou por qunlquct• mol.ivn rol'crcnt.cs (I .Suurlc Publica, c nas 
que convenha :í União propLll' nttincntcs ao setTi~o sanil.ario 
cm r;cml, iniciando-as c J'unccionando al.•í o fim. 

Além disso, incumbe ú Pt•ocm·adorin dos l~ciJ.os minul.at• 
contJ·aclos c nccôrdos dos rJuacs .ycnhum a dccm·rm• pnm " 
Dcpnrlamcnlo nbrigncõcs pnr qualquer I iJ;ulo. 

Todos esses sm·vicos são r.xccnturlos por um procurador 
r dons url,inntns, com a dc.~ignn•;iín rlc ·I" c 2", exigindo-se pnr·a 

A Cnmmissiío manl•ím o sou pnr•ccct• cmiiJirlo, sobro 
cmcnrln sPmclhnnlc, cm 2' •liscnssão. l'nrn constitui!' [Jt•o
,iccl.o especial u cmcnrla p6rlc ~cr npprovada, não n~sim lll\1'11 
:J'icnr incor•porarln oo orcnmcnf.o, pois isso importaria na dc
rogacão ·,ln norma adoptada pPia Commissüo do recusar scn 
apoio :ís medidas f]tW augmrml.nm vencimcnlos, elevando os 
dcspczns puhlicas. 

Pro,icc/o cm srpnrnclo. 

N ,, 121 

Onde conv,ior: 

Para a Casa dos Artistas o I o •' I o I O 'f o"l 1' 1 I I' 20:000$000 

Justificaçllo 

Ilnsl.a dízcr que a Cnsa dos Artistas se destina 11 nmpn· 
rnt•, nn vnlhico, os ncl.orcs c nrt.is1.as do ihentro, para ·so. ,ins
tificnJ' ·este poqucno nuxHio. 

Já está funccionando essa inst.il.niçiio .de cnridad'e e prc
virlcncia o cm ndinnt.ado cslado do construcçüo o predio PIU'II 
a snn definitiva inst.nllaçüo. 

Sala das sessões, 22 ele dezembro de 1923. ~ Cunha Ma
cltaclo. 

PARECER 

'l'r•atn-se dr urna suhvcncüo nova. A Commi;;siio não 
pódc aconselhar n apoprovnt•iio da rmrnda, ~rn \'isln rlo cri
tcriorl nop!a•(ln a esse respeito. 

N. 122 

Scrvl<;o cl·~itornl : 

Destaque-so da verba rolntivn no serviço oleitor!l-! a im· 
portancin de ao :000·$ nnrn ·pagamento dos 3 nu:tthnrcs, 3 
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dacl,y!og'l'H!llius e do cunLinuu du lteg'islJ•o Get·a! de Eleitm•e;, 
nrimeaclos do nccôrdo 'COnl O art .. 80 § 7" do decreto numCI'O 
11 .'631, de 1921, com os scg1nntcs vencimentos: 

Auxi!liar- 3:200$ de ordenado o 1 :GOO$ de gratif·icaçüo., 
Dactylogwrlw - ,2:800$ do ordenado c i :400$ de gra

tificação. 
Continuo- 2:000$ de ordenado c 1:000$ de gratificação., 

- Octacilio de AlbUIJ!UJ1'1]Uc, 

Justi(icaçiio 

Pelo decreto n ,, 4.21•G, ,de 20 de dczembN> de 19,20 ar
Ugo 10 § '1" esses süt•v•mtJuu•io; pcrcclu•t•ão g!'atiJ'icaçücs' lHI
gns pela verba destinada ao Scl'vi•;o Eleitoral. Essa ,cmc•dn 
visa normnHznr essa sitnnçiio, dndo o ,crescente trabalho de
corrente ao augmcnlo dn eleitores •c do novo serviço de ~ixas 
e.Icitorncs rrno veiu facilitar a organização do respectivo ca
<lastro. - Octacilio de Albttqucrque. 

J',\lmCEil 

A CoiHilli:•:-fio considet•a :t ellJUIHia pro,judicnda pelo pa ... 
l'UCUI' f!UIJ[J'!ll'iO l!mitlidO SOlJI'c Olltl'tt fJU!J CllCCI'rt\ medida 
icieuLica. 

l'rcj udicadtt. 

N. 123 

Onrlo couber: 

Os actunes solicitaclorcR da Fnzcndn Nacional passam n 
donc•minar-sc adjuntos dos procuradores dn Republica com 
o's mesmos direitos c vantagens que já lhes são conferidos 
p~las leis c regulamentos cm vigor. - Octacilio de Albu~ 
querqu•. 

Justi!icaçlio 

'F:m nb.wluto, n prc.Hintc emenda niio tem por fim qual
quer cquiparaçtio de vcnctmcn!os ou vantaucns, pois os soli
citadores da Fazenda Nacional ,percebem vencimentos ignnr,~ 
aos Procuradores da Republica nos Esf.ados o aos adjuntos do 
Procnrador da Saudc Publica no Dist.ricto Fodorat. 

O unico Um da substituição do titulo dessas funccionn
rios n dar-lhes designação corrospondcnto ás funcçõos qu,o 
cffcc,tivamcnto desempenham. 

A suas ntt~ibuiQõcs, conforme o decreto n ,. i O. 902, do 20 
d() maio <lo ·Wl4 que regula a Procuradoria da Republica, 
são ns seguintes': 

«Assistir o promover nos juizos c tribunaes ou f6rn 
dcllcs todas as diligencias nccessnrins ao bom o.ndnmento, 
das causas que interessarem 6. Fazenda ;Nncwnal. 
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Accusar as oitnções •e diligencias nas causas ordinnriaa 
.tiummarias e espeoiaes nos processos em que fOr interessada 
a" Unilío. Assistir a todas as arrecadações <!e beas vagos, de 
!lefuntos e ausenMs, assim como as justificações e reolama
cõ.es que a respeito desses .bens RC levantarem cm juizo. Fun
cclonnr nos processos de fallencia. Assistir, por determinação 
dos · Procurado!'es da Republica as provas, v1stor!as, arbitra
mentos, exames, avei·iguações e avaliações que se fizerem 
110M cursos da& causas e nesses actos requerer · o que fOr a 
bem do esclarecimento da verda(!e e dos interesses da União 
e da Fazenda Nacional, funccionando cumulativamente, pe
rante ás JUSti~as federal e local.> 

Como se vê, essas attribuiçõee slíc demais amplas para 
,as . funcções de solicitador. . 

A substituição do titulo é uma necessida,de, tanto assim 
compl'ellendeu.o Governo que fez incluir na reforma da jus
tiça local, ora elaborada pelo Dr. Galdino Biqueira, o se
guinte artigo: . · 

· <Os aotuaes solicitadores da Fazenda Municipai passam 
a denominar-se adjuntos de Procurador dos Feitos da Fazen
aa Municipal.> 

Por que nil.o ·se deve substituir tambem a designação do~ 
solicitadores da Fazenda Nacional, quando elles toem mata
res responsabilidades que os àa Fazenda Municipal ? 

Só existem 3 solioitaóore;; oa F'azenda Nacional, delles 
!lous funccionam junto aos juizes federacs deste Districto, e 
o terceiro junto ao Supremo Tribunal. 

PA!!l!Oll:l\ 

A Commissl!o é contraria á emenda . 

N. i23 A 

;\ccrescente-se onde convier: . ~. 

cArt. Todos os cditacs do concurrencia de todas as 
Secretarias de Estado c repartições publicas serão publicados 
no Diario Of{icial uma só vez com os pormenores e. espeoifi
caclles de cosl.nme; as reproduccõcs deverão apenas fazer re
ferencia no tiumero e data do Diario Officiàl.'em que tiver si
do· feita a primeira publicacão porr.~enorizadâ.> 

Sala dns sessões, em 22 de dezembro de,' 1 i923,_:Sampaio 
Con•ea, .. -· Bueno de Paiva. -Bernardo ·Monteiro. -· Jo4o 
Lura:. · ~ Justo Cherm'ont. · ' 
., ' .. , 

· Ju6Hficaçiío 

:· :A erneada visn 'economisár nn dospeza paJ;iel · da' IIIÍpren
aa Nacional. , I 



P,\Rli:Cill L 

A com missão accoit;: r. emenda . 

. N. 121; 

Considerando que de todo,; os oerviuos p1·eslados ao Bra
sil especialmente à sua Capital, o que se refere á extinccüo 
da l!'ebre Amarella é dos que maiores beneficias tem trazido 
á prosperidade e engrandeciment.o do paiz; 
· · :considerando ·que o nome de Oswaldo Cruz ficou gravado 
em lettras de ouro nas paginas da hiijtoria do Brasil, especial~ 
mente pelos serviços !'elevantissimos prestados á patria, com 
o desapparecimento da Febre Amarella que tantas victimas 
havia feito entre nós; 

Considerando que aos funccionarios da Saude Publica 
como executores que foram das idéas daquelle inesquecivel 
sabio brasileiro, coube parte activa na extincção da Febre 
Amarella; 

Considerando que a exlinccão dessa terrivel infeccão deve 
o Rio de Janeiro o levantamento do seu nome como cidade 
saneada, nome que anteriormente era humilhado com o epi
'theto de cidade infeccionada, o que levava todos os vapores 
estrangeiros a vedarem desembarque de passageiros nesta 
Capital; 

Consi~rando quanto era vexatorio á nossa dignidade 
semelhante prohibicão, e, o que mais é, quanto lucrou não 
só esta cidade como o Brasil inteiro, com a extineção · daquel
la molestia, extinccão que facilitou a ·entrada de capitaes e 
:bracos estrangeiros que se entregaram ao trabalho indispen
Bavel ao desenvolvimento e progresso do paiz; 

Consider•ando que em relação á mesma repartição já 
houve um decreto anterior á actual reorganização mandando 
contar em dobro o tempo dos funccionarios que trabalharem 
ila Prophylaxia Rural, serviço que não póde ser maior e 
inais valioso que o decorrente do desapparecimento da Febre 
Amarelhi; 

Considerando que o Governo de S. Paulo mandou con
tar um anno de serviço publico a Lodos os funccionarios que 
trabalharam na epidemia de grippe; 
· , .Consid~rnnclo cjue a medida solicitada . ,só aproveita a 

uma parte .dos· funccionarios actuaes,. porquanto poucos fo
ram o à' que :serviram durante t'odo o período nelle oom
prehendicto;. , · 

Considerando assim que ó de todo o ponto junto e so
bremodo razoavcl a emenda apresentada, por isso que é o 
unico premio que se vae conceder ao abl).egado pessoal que 
auxiliou Oswnldo Cruz a realizar seu obJectivo de modo a 
ser conawado .'.universalmente um dos maiores benemerlt.o. 
da humanidade; , . 
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Aeel·c;cenle-~c olHie conyicr: 

.\o; l'unccional'ioti da ex-Dir•ecloria Gemi de Saude Pu
blica do Disi.J•icl'o Pt!dcl'U!, Sel':'t conl.ar.lo cm dobro para {) cl'!'ci
lo do aposcnl.udorin, provada a invalidez, o lcmpo Qltc ser
viram cnlro 5 de Janeiro de J ao.\, dal.u do <lccrclo legislativo 
que orgmlizou os sct•vicos da Dil'ccloria de Sauclc Publica 
o 31 de dezembro de mos, {JUando foi declarada exlincta a 
Febre Amarclla nesta Oapilal. - Costa Rodriuues. 

l'AllECEI\ 

A commissão acccila a emenda para consl.iluil• projcct.~ 
especial. 

N. 1•25 
Onde convier: 

Al'l.. 1." Fica o Pl'csidenl.c da Ilcpublica autorizado a 
conccr.lel' a Car•los Augusto Pcçanlm a cxplorncão de uma 
f ombola denominada - 1'mn1Jola do.~ Bslarlos - )lal'a um pro
cesso lol.crico, com sol'l.cios diarios. anncxos ús cxl.r•ac;õcs da 
Companhia r.lc Loterias Nacionaes elo Bmsil, que funccionar;i 
com séc.lc no Disl.riclo Federal c succm·saes nas capitaes c ci
dades dos Estaclos ria União, inclusive o Tcrt·il.orio do Acre. 

Ar I.. 2." As clausulas da referiria concessão, serão dcl.cr
minacJus no contmcto pelo Ministerio compelcnte, tomando-se 
por base as que :l'omm UJH'escnladas como documento insl.ru
cl.ivo nu pcl.icão inicial apresentada á Cumara dos Deputado~ 
com as modificut;õcs c allcracões indicadas pelo Executivo, 

Art. 3,' Ficam revos·adas as disposic;ões cm contrario. 

Sala das sessücs, 22 de dezembro de Hl23, - Miauel J. 
A. tle Cw·vallto, 

Ju.sU{ica('iio da cmencltt 

ConsicJcranrJo. que cm 10 do dezembro de 1021. o Scnadc 
.remetl.cu á Camara dos Deputados o projecto n. 534 ·- que 
na Camura tomou o n. 746 A, de 1921, autorizando o l'rcsi
dcnl.e da Hepuhlica a abril' crcrlit.os al.é 1.000 :000~000, para 
a consl.ruccão de um cdificio destinado a hospitalisar cem 
crcanças (100) de 10 annos, no qual lhes seria dado trata
mento mcdico-cirm·g·ico; 

Considerando que, cm 2G de dezembro desse mesmo an
nu, a Commissüo de .Finnncas da Gamara, deu, ao rol'et·ido 
pt•o,iccto, um parecer favoravcl, no qual se declarou que o 
Congresso não desejava assumir a responsabilidade do que 
Jlndcsse succcdot' amnnhii 11 essas infelizes croancas desam
paradas, si do qualquer fórma crensse o minimo embarace (, 

PAnECE!\ 

A mntct·in de que t.rntn n emenda é alheia no Ministcri~ 
.do Interior. 



.\ Cununi~:;ão niiu ru.'tl/e iiCPII:o;ellmr n suu UlJlH'O\'Ut;ão uc:;lc 
Ul'<'UIIlCnto, 

' 

N. 120 

Onde convier: 

:b,ü:u o Governo attl(ll'izado, uiJt'indn os ncces:ml'io::; Cl'Odilos, 
a pag·ar os vencimentos inl.egTacs fio caJ'S'O desde o c:.:creicio 
ele 10~~ ao;; ajudan:es-mecliws fia Inspectoria de Pwphylaxia 
~lariLinia do .l>cpaJ•I.amcnto :NacJnnal de Saudc Publica Drs. 
Oscat• de J~uccnu e Ernesto Crissiuma Paranhos, assim como 
ao 3" ofJ'iical elo mc,mo depurtamcuLo, Dr. AnLonio Carvalho 
Guimarães. que c:.:creem t'unceõcs inlm•inas pelo afastamento 
om cJmmissüo ou cargo electivo. - Octacilio de Albuquerque. 

Ju.st'iicaçtio 

Aos funceional·ios interinos, incluídos nesta emenda, que 
autualmcnlc percebem a cxigua quantia de 260$666 menos 
quo os guarclas-sanital'ios que cslüo sob suas ordens, devem 
se!' pagos os vencimentos intcgracs do cargo, :!lOriJ.unnto sen. 
elo principio de direito pn:;iLivo. <JIIC a lei l'CStricLtva dos di
reitos só ab1·anue os ca.ws que c.~peci(ica, (Codigo Civil, In
f.m.ducção, art. 6'), não é poRsivcl, jurídica c legalmente, ap
plicnr aos mesmos a d isposicão rcgulnmcntal' que tem em 
vista súmcntc as substituições 2i01' motivo de liccnca, aliás 
rtr1 accôrdo com o objecto não só do capitulo cm que se con
tém, como do Jl!'Oflrio dec!'cl.o que exclusivamente «regula a 
concessão ele licença aos funccional'ios publicas, civis c mi
litares ela União.• 

A doutrina applicuda ao caso ú a que consta ele varios 
avisos do lllinistcrio da .Tuslica c demais de uma dccisiio. do 
Tribunal de Contas. 

.Para não me alon:;a1' em citacõcs unifot•mcs limilo-mc 
a referir dcntl'c os pt•imcii'OS, o aviso daqucllc Ministcrio ao 
da Fazenda, n, 16, de 18 do ,i unho rlc 1 ü!ll, c dentro a se
gunda, a ele J 3 de Ahl'i I do 1!H 7, c ele '12 ele ngost.n de 1004. 
N'<Jsta so {]eclat•a que, salvo cnsn rlc licença, «domina para o 
rnrgo. do· vencimento n al1on:u• no suhslil.uto, a norma conti
da na circulai' n. 83.1, de 2ü de nh1·il rio !O·IO, o consagrada 
no· a!'t.igo da lei n. 834. d" 20 de ·rlczcmlli'O de 1001, ·o ar
tigo 1', § 0', rio decreto lcgislnlivn n. 1 .178, de 16 ele janeiro 
rlc 1 OOL 

•ral norma que, rcgulanrlo n pagamento por subslítuicüo, 
protcndc evilnr o excesso rlc rcmnncruçiin s~bl'e ns vcnci
lllcntos do cargo elo subsl.it.nirln, não JlOCll'a aorup1•a/tm1dm• o 
calculo de m·nf'i{laaçrio, qum~tla, on pnrccntaamn, ele 11!ndo a 
rmnuncraJ• o .miJstituto com o vencimento in{c1•inr ao do carao 
cf{ccth•o 

. O ooncrilo ri a 1'mtaldadr. ele 1'C1nu.ne1•açüo (Citaciio, doei-
são rln 1'. C., de 13 de abril do 1017). ·- ., 

S. - Vol, XIV H 
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PAR~CEI\ 

A Commissãn acceita a emenda com a seguinte redacção: 

Fica o Governo autorizado a abrir os neecssarios c1:editus 
para occorrcr aos pagamentos de vencimentos dCls ajudantes 
medicas, etc. O mais como está. 

N. 127 

Destaque-su do n. 592 a quantia de 90:000$, que deverão 
ser distribuídos para ampliacão das clinicas de gynecologia. 
vias urinarias, cirurgia geral de mulheres e cirurgia geral de 
homens, a razão de 22:500$ para cada uma. - Dctacilio de 
Albuquerque. 

' 

Justificaçãn 

A emenda consta do oroamento em discussão, lilstribuin
do so :000$, !Para gyneoologia, 30:000$, para vias urinarias e 
30:000$, para as outras duas, 15:000$ para cada qual. A 
emenda ó', como s~ vê, mais razoavel e equitativa porque dis
tribue os 90:000$ em parcellas iguaes para as quatro clínicas. 
- Dctacil'io de Albuquerque. 

PARBCBII 

A Commisslo propõe o seguinte substitutivo: 

. •Para ampliaç&o das clinicas de gynecologia, vias urinarias, 
cirurgia geral de mulheres e cirurgia geral de bomens: 
120:000$ (cento e vinte contos de réis), sendo 30:000$ para 
cada uma das clinicas . 

N. 128 

Os offioiaes effectivos do Corpo de. Saulie da Policia Mi
litar e· do Corpo de Bombeiros, contarão: unicamente e para os 
effeitos de rot'ormn, em cada cinco annos que tiverem de ef
fectivo servico militar, um nnno de seu rospectivo curso, com 
aproveitamento, nas Escolas Superiores. - Dctaci!io de A!· 
buquerquc .. 

Justi{icat;l1.o 

n Renovo os argumentos apresentados na 2' discussão •.io 
.o.rcamento da Justíoa. Chamo para elles a attencão da •Com
missão de Financas e ·do relator· r'espectivo. - Dctacilio de 
ALbuquerque .• , · · · · · · · 
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PARECER. 

A Cornmissão mantem o seu parecer emiLLido em 2' dis~ 
cussão sobre emenda identica. Esta não póde. por isso, ser 
approvada. 

N. 129 

A' cA Escola Primari~~>, pela remessa da revista ás es~ 
colas ,p!'imarias o profissionaes mantidas ou subvencionadas 
pelo Governo, 24 :oooeooo. 

Sala das sessões, 22 de dezembro de 1923. - Marcilio de 
Lacerda. 

Justi{icaç4o 

.1 Escola Prima1·ia é uma revista de educação e ensino, 
que se publica nesta Capital, sob a direccão do inspectores es~ 
colares do Districto Federal. . 

Foi fundada em 1916, tendo sido publicadu o seu primeiro 
numero em 1 de outubro daquelle anuo; já se acha, pois, essa 
revista, com sete annos de existencia, Loda ella consagrada 
aos altos interesses do cosmo. 

A Escola Prima1ia, que circula em lodos os Estados ·do 
Brasil, onde encontra animadora procura por parte dos pro
fessores, não constitue uma empreza lucrativa para seus di~ 
ri gentes. Ao ser fundada essa revista, desinteressadamente, 
assumiu as responsabilidll';lcs de sua edição o benemerito li
vreiro Francisco Alves, c, ruPós a sua morte, viram-se obri
gados a tomnl-as os seus directores, que até hoje não teem 
poupado sacrifícios para manter a instituição de molde a cor
responder aos patrioticos inl.uitos que dictaram sua creacão. 

PARECER 

A Commissão acceita a emenda, reduzida a subvenção 11 
12 :OOOfOOO,, ; "' 

N. 130 

Ondo convier: 

Fica integralmente equipamdo aos Jll'Ofcssores de gy~ 
nmastica do Externato o Intemato do Collegio Pedro II e 
aul.ual suhsl.ituto de gymnastica das duas secções do referido 
col!egio, em virtude do url. 0" du lei n. 3.080, de 8 de janeiro 
do 1916, sendo obr•igado a t·egot• turmas supplementares a 
juizo da Congrcga~ão, nos lermos da letlra V do nrl. 38 do de~ 
crolo n. 11.530, do IS do março de 19·15 e sem augmento de 
subvençAo. . ~~; :'.1 l!/.~1~1 

Sala dns sessões, 22 de dezembro de 1923. - Eu:ebio de 
Andradl,., .. 

I . 
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O acLun! dUIJslituto tle gyumaslica do Collcgio Pedro II 
:roi nomcad? por corw.ursu na cont'ormidade do disposto· no 
a1'l. 17·1, §§ l" e 2" do tlocrclu 11. li, 530, de 1~ !lo mar\\0 de 
l!IHi, igualmente como seus cullegas das demais cadeiras. 

Postcriot'IIICIÜI', jlfJIO arl. !l" da lei 11. 3.0>80, de 8 do 
,janeiro de J OW, l'ol'um os suhslitulos do Collegio Pedro II, 
equ ipumdos em regalias u vencimentos aos su!Jsl.il.ulos dos 
wsLitntos d<J gnsino SuperiOl' ela 1\cpu!Jlica, excepto quanto á 
percepção dr) vencimento~, 

O · Congt•csso Nacional, <mtt•clanto, percebendo que seria 
injusto Ler o Governo a seu scr•vi<'o subsli!.utos sem venci
mentos. muito ucct•tadnmcnlo eslenêtcu aos mcsrrios subslilu
f.os o direi I. o de receberem os mesmos vencimentos dos seus 
collegus das Escolas Supm•io1•es, votando essa medida no ar
Ligo ~5 da lei n. H.451, de !l rle jucmru de HHS a qual não 
aproveitou ao actual suhsliLulo de gymnaslica do referido 
Colle'gio. 

li' .iuslo, pcwem, que o favur se.ia. por equidade, <.c'l:t~.n-
8ivo tíqucllc J'unc~ionm·iu. unicu, que lm 8 annos vem exercendo 
u·1nagHterio, sem nenhum vencimento J'ixado cm lei. 

Sala uns sessões, 2:! de de~rmJJJt•o de 1023. - Euscbiu de 
A11drade. 

PAilllWliL 

A Commissão nüo acccila a emenda. 

N. 131 

· Onde convier: 

Conlmú:u cm vigo1• o :u·l, I r riu doerei o n. !t.555, ue 10 
de agosto tle I 022, sendo abct•lu.; os necessat·ios creditas. 

A pt·.,scnl.c cu;'euda t•cprodu~ dispositivo •la lei Ol'Çnmcn
tal'ia do c<JI'l'cnle oxcrduio. em virtude da qual foi concedida 
ttos orriciaus de justiça das vm•a.; e pl'nlol'lns criminacs desta 
earlital, a dial'in do~~. pai'U passagens c transporte. 

13astn esl.n ul!ega~ãu pura ffitJstrt::"'ll ,ictsl.tr;a da medida 
contida M emenda supt·a. 

Sala tias 8Cssücs, ~~ de de~cmbt•o de '1023. - Jrineu Ma
clwdo. 

1'.\!IECEI\ 

A emonda ,; dcsncccssuria porque 
verba· deslinndtr uo cUI11Jll'imenlo dt. 
emenda. 

lia no Ol'\'nmento 11 
disposicão cilada 1111 
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• 
N. 132 

A' vcrhn 37" - «Dislriclú Jlrdcrnl• - Accrcsccnl.c-sr.: 

Pnm clínica do moloslins lt'opicacs da Policlínica QQra! 
do llio dn Jnnciru, -1e :ú00$000. • 

. Saln rias sessões, 22 rio rlczcmhl'o de 1 n23. - Eusehin de 
A ndmrl e . 

Justi(lcaçtin 

Impõe-se a vr.rhn constante rlu emenda, peln neecssidndo 
do sr!t'Yi"o (ln Policlinicn Gcl'al, onde as vet•minoses, o impa
lndi~rno 'e r,utrns mole.stias cnngrnores f'nwm pnrtr., rliaJ•in
mrntc, rio qnadi'O ;;nnitm·io. 

P.\11JWRil. 

A Comnmsito J,fio póu,, ncnnsrlhnl' ;, npprovnpão rln 
cmrmln q111l r•J'I':l nmn nnYn suhl'r•n~iio. 

N. 1~3 

Onde convier: 

Art. O qun,lm do pessoal rio llcgiRti·o Geral de Elei-
f.orr.R do Disl.riclo Fr.<leml, in5lil.uido c rcgtüado pelos arts. 5" 
rio decreto legislaLivo n. 4.215, rle 20 de dezembro do 1020 
o 80. o ~arngraphos do docl'eto n. 14.1l:H, do 1n elo .inneiro do 
192:1, consl.adt de Ire.~ nmilinres, t.res dnc:tylographos o um 
continuo, nomeados do Ul'l:,)rrJ.o r.om ·O nl'l. 1 O § i' daquel!e 
(Joornt.o, conservados ~mq11anlo hom seryirom, qno percebe
rão o;; ~rg11inle,:; vrncimcnln,:; pcln I'Crhn "Scl'vicos Elcit.ornl", 
oo m·cnmenl.o do lnlet•Jnl·: 

Auxiliar.. . . 
Dactylographo. 
Continuo. . . • 
:Rscrivi'io. . • . 
- Mndcstn Leal. 

....... 

Ord. 

3:200$000 
2:800$000 
2:000$000 

Ju slif i "cv:an 

Gt·nlif. 

i:G00$000 
i ;1,00$000 
i :000$0001 
3:600$000 

Total 

4:800$000 
,, :200$000 
3:000$000 
a:GOO$ooo 

O set•vicn eleitoral con rindo no Bcgislro Gora! de Elei
tores, quo f.oi institnido pelo rlocroto legislativo n. 4.215, do 
1920, o se rcgnln pelo nrt. RO o Jlai'ngrn.pltos dns instruc~õcs 
approvatlns pelo clecrolo n. tt~.G:ll, do lU do janoiro do 1921, 
oomoon n rcvelnr-so rligno do amparo dn ndministrncilo, pelo 

I 
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cuidado que tem sido di,spsnsado á ·sua organizaclio, fruto de 
,paciente trabalho, graças á dedicação do seu pessoal e á orien
tação que lhe vem dando a autorid111de, sob cuja direcção se 
encontra, e ao lliP{)iO, que o Governo não tem regateado, atten
dendo a I o das as re(Jn isicões o seu efficiente desenvol
vimento. O quadro· dos eieilores eleva-se hoje a mais de 
80.000 e, desse numero, quasi a metade .. iá se encontra de
vidamente dis·tribuida em fichas, conferidas e archivadas 
contendo cada uma o resllmo dos elementos qull dizem res
IPeito á idüntidnde do alistado, para facilitar, de prompto, o 
conhecimento e correocão de qualquer duvida ou irregulari
dade, que porventura occorra na distribuição Jlelas secções, 
listas de chamada, forrnacão de mesas, nomeaçoee de fiscaes. 
l:tc. Actualmente esse Rorvico custa á União 21 :000$ por 
anno,. mas o ridicuJ.o dos vencimentoa . está a reclamar uma 
!Providencia do G<lverno, p·ois não é possível . que os. funccio
narios de serviço de tanta responsabilidade continuem a per
aeber retribul,oões que mal cliegam a 200$ por mez, 'e outros 
menos ainda ........................................... .. 

PAI\&OER 

· Esta emenda está prejudicada pelo parecer contrario 
dado á emenda identica. · 

N. 134 

Aecrescente-s~ onde convier: 

Artigo. Os actuaes avaliadores da Fazenda Nacional 
lião equiparados aos snlicitadOII'es da Fazenda sómente no 
tocante a ordenado, sem direito, .porém, a gratificações, por
centagens ou quaesquer outras vantagens pecuniarias pagas 
!pelos cofres da União Federal. · · 

Sala das Commissões, em 22 de dezembro de 1923. 
Bll'l'nardino Monteiro. . . 

Justi{il:açllo 

O decreto n. 39,i, de 10 de maio de 1890, oreou 3 Ioga. 
rlJs· de avaliadores privativos da Fazenda Nacional, mantidos 
depois pelo decreto n. 3. 084, de· 5 de novembro de tl908, ex• · 
pressamente para· a fiscalização da arrecadação do imposto · 
de transmiss~o causa morti.1 c intervivos e nas arrecada
ções de bens de defuntos e ausentes em que fosse interes
sada a Unioo Fedlld'al. 

Desde então (1890) vinham os avaliadores da Uniiio 
no excroicio de suas funccões. quando, 21 annoe depois, isto 
é, em 1911, o Congresso Nacioual, pela Lei Orçamentaria 
daquelle exercício (19.11) .,.... Governo do marechal Hermee 
da Fonseca, passou a cobrança, do. imposto .áe transmissão 
de ·herança para a PL·croitura, cujo serviço desde logo foi 
iniciado pela municipalidade e as avaliações feitas por ava-
liadores da PliB!e!tu.ra. . . 
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Ficaram então os avaHado!'os da Unão deslocados elll, 
~uas funccões, sem o estipendio do cargo, e assim estão ht 
12 annos em verdadeira situação de difficuldades, adstr!ot.oa 
sómente ás ava!iacões da cobrança executiva das dividas do 
'!'hosouro Nacional. Estas avaliações, po~&m, são escassissi~ 
mas e quas! que do nenhuma vantagem para os avaliadores, 
porque, frequentemente, o Tliosouro Nacional solicita d{) Jui~ 
zo o cancol!amento de processos oxeouLivos, em razão de nllo 
estar em debito o contribuinte o ser a reclamação da divida 
resultante de omissão de lançamento nos livros do Thesouro. 

E, nesse caso, os avaliadores nada percebem, embora te.. 
nham J)ffectuado avaliações em Jogares distantes, como 
Campo Grande, Guarntiba ou Santa Cruz, obrigados a de~ 
pezns de hotel e conducoão. 

PARECER 

A emenda encerra mataria estranha ao Ministerio do In
terior e por isso deve ser reJeitada. 

N. 135 

Art. Fica extensivo aos alumnos do Collegio Pedro Jl 
n abatimento de 75 'I' nas passagens dos trens da Estrada de 
Ferro Central do Br!liSi·l, do qual gozam os alumnos dos esta~ 
beleoimentos de ensino municipaes. 

Sala das sessões,. 23 de dezembro de 1923. ~ Jeronv111li 
Monteiro. ...., .. ~ 

Justificação 

A presente emenda vem' apenas corrigir uma lacuna, ha 
muito verificada, pois niío é Justo que se conceda essa rega~ 
lia aos alumnos do estabelecimentos de ensino municlpaes, 
deixando d~ ~cr contemplado o referido estahele•cimento da 
Vniiio. 

PARECER 

Estn emenda contém materia que compete an orçamentá 
da Reooi!.a c pOl' is~n deve ser rc.ieitnda. 

N. 136 

Aoornsr.onl.c-sc nnrlc cnnvinr: 

Arl. E' o Governo nutori1.ado n m•gnni~m· ~ inst.nllar 
como inst.itn icüo nutnnomn o imleponclent.c o Orplumnt.o Osorio, 
fundado em 1908, t.endo como objeof.ivo exclusivo educar ás 
filhas orphnns dos milit.:u•es de terra o mnr. 
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g 1." A dit•eetoria dessa insl.il.uicli" ~l't'!'t eomposln de novo 
membros, dos quucs l.t•es sortiu . nomeados pelo M inisl.ro dll 
Guet't'll, Ires pelo da Marinh11 e l.t•cs pelo d11 .lu si i1;a, podendo 
recahit• cm scnhot·as als·umas dessas nomencões. 

§ 2, • As despczas com o Orphanal.o set•iio custeadas piJio 
seu pnf.J·imonío acl.ual c pelas suh\'l'nções n rlo:u;lies que lhe 
forem oulors•arlas, cahrnrlo a riscaliza1:fio dessas dcspozas an 
Consellto Admillisl.rativo dos .Pai.t•imonio~ Ruborriinario an ~li
nistet•io rio Inferior. 

Snln das sessões, novembro de 1!!23, - Barbo.w Lima. 

I 

Em 1908, a commissão rlc fcslo.ios rio ccnl.cnario rio gcnoral 
{lsorío patrocinou n ídén do marechal Medeiros Mnllcf, de an
gariat· os meios rle funrlnt• o Orplmnntn Osorio, pat•a rducat• as 
filhas 01'pluis tios ntilitm•cs ele tc;•rrt c mar. 

Dosl.a sol"l~, seria .iuslnmcnlc complefndo o oll,iocf.ivo do 
Collegio l\lilifm•, 

Ir 

. Parn esse fim, roi rundada n Soaicdadc .lfantcnal/oi'tt tlo 
Orphanato Osm•io. 

(Vide neta sua fundação, Brilhante c mcmot•avol scssiio, 
.realizada no Quat•lol General.) . 

lil 

Tniciou-sc n acquisir;io de rlonnlil'os. Houve dndivns rle 
civis. Mililm•es rlcsconl.aram fie seu soldo quantias. cm hr.nc
j'icio elo Orphanal.o. Pot• pt·oposta rio cnlão cm•oucl Dt·. Bat·
llosa Limn, o Cnngresso J'cz rloneeün do antigo palncill Duque 
rle Snxc para nrllr t'unr.cionnr o Ot•phnnatu. 

JV 

O marechal Luiz Mendes de MOPncs, pt•imr.iro prcsirlrnfo 
dn Sociedade Mantancrlnl'll do Or11hnnatn O.çm•io, ausentou-se 
·para a Europa, afim de assistir manobras rio exercito nllemiio. 
Foi subsUt.uido, nessa [lt•csidencia, por seu colloga marechal 
Antonio Geraldo Souzn Aguint·. 'J'nnfo csl.r., como aquolle, niio 
tardaram cm t'nllccrt•. Tacs raetns, o questões put•i,idnrias, n 
ruina das l'inan1:a·s elo paiz, ele .. cnlorpcccram os lrahnlhos quo 
se cl'feclua,·am parn 11 l'unrla(•fio rio 0l'phnnalo. 

v 

·. 0 tlliii'CChnl Hermes, quando Pt•csidonlo da Ropuhlica, M
cossitando de ttmn cnsa ampla, pnt•a csl.!lbolccct• a Escola do 

.. 
-
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A!'ricullUI:a c Vcler!nat•in, a Societlmic ,!{(mtenellol'lt tio ÜI'Jl/W
!Ialo Osm·w rcstlllllu-lhe o palac1o Duque de Saxe, mediante 
certas clausulas. 

VI 

O Governo recebendo o pnlacin Duque de Saxo contrahiu, 
por escriptura. a ohrigncão formal llc {1tlldtt1' c manter u Orphn
palo Osol'io. Pot• esse motivo, anlc cJssc compromisso expt•cs
samcntc estipulado, Lambam lho foi entregue o pnl.rimon1o 
que o Orphnnnlo possuiu, proveniente de donalivos, suhvcn
~ões, etc., ele. 

VII 

Succedinm-se os Presidentes, na nepuhlica, e esse com
promisso sag·rndo niío era satist'ei I o, se bem que cl!es nún 
pudessem fu~;it• ú ulll'igne;.iio conl.t•nltida. 

1'.11\ECEII 

A Commissiío estudando o asst!mplo ele que l.ral.n n emen
lln, offeJ•ecc á considet•nçfio elo Sena~o o seguinte 

Fica o Govm·no autorizado a reorganizar a funr.lacão do 
Orphanalo Osorio para o fim ele assegut•at•-lhc autonomia arl
minist.rntiva como pessoa jurídica distincla de outrn. 

N. i37· 

·Verba 21' - Dopnrtamcnln Nacional rln Rnutlc Puhlicu. 

O CnngJ•r.sso Nnc innal re~nlve: 

Ficam rlivididos os vencimentos elo encnrregnclo da cnn
scrvaciio do rnal.erial rodant.n, feilu!' de gurag·o, feit.m• elo co
cheira o l.rcs ajudantes· tle 1'c•iltH' de coclwit•a, ela Inspectoria 
dos Serviços elo Prophylaxiu que l.iYI'!'P.lll mais elo 1 O ann.n.~ thl 
serviço, cm dous tcr<;os de m•llcnarlo o um l.eJ•ço do ~on·nl.lllca
cüo. 

Sala das sessões, G de novembro de lü23. - Jcrowumo 
Monteiro. 

Jl/..<li{icaçün 

Estes seis antis·os empregado;;, que dirigem serviços de 
grande responsabilidade, úcat•am com n reforma da nnl.ig·n 
Diroclo!'in Geral rlc Saude Publica, l10,ic Dcparlamonlo Nacio
nal do Saurlc Puhlicu, sem s·nt•nnl.ius purn o futuro. 

Süo nmpt'llS'Ulios que pelas circumstuncias do scrvico tra
balham ús ver.es tlesdo ús o homs nt•l 22 hoJ•as sem grnlifica
çíio alguma. 

O Congresso Nacional fnl'lÍ ,iusl i•:n approvando a pt•esenl.o 
.emenda. 

•• 

• -... 
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PARECER 

A Commissão não aconselha a approvaciio desta emendri 
porque contraria o criterio por e lia adoptado. 

N. 1.38 

Onde convier: 

Ficam equiparados aos vencimentos de pagadores e flel8 
ele pagadores do Thesouro Nacional, os do thesoureiro e fiel do 
thesoureiro da Policia do Districto Federal. 

Sala das sessões, 20 de dezembro de 1.923. - JeronvmQ 
Monteiro. 

J u.sti(icaçl!.o 

Presentemente esta repartição pagadora tem a seu en-
cargo innumeros pagamentos, como sejam: 

Guarda Civil, com (1.300) :Cunoolonarlos; 
Inspectoria de Vehiculos ( 160) funcclonarlos; 
Inspectoria de Investigação (225) funccionarios; 
Colonia Correccional ( 40). funccionarios, pagos na referi-

da colonia; · 
Garage da Policia; 
Officina. 

Cobranças diarias das infraccões constantes do regula
mento do Vehiculos, deposito de cauções, multas impostas 
por effeito dos novos regulamentos; deposito de appreensões 
de furtos, deposito de arrecadação feita a todos os delinquen
tes, cobranças de quotas de casas de penhores, de Guardas No
cturnas, de fiscalização da renda da Inspectoria de Vehiculos, 
do Gabineto de Identificação e Estatistica, de multa imposta 
aos uireclot·es de casas de diversões, de casas de commodos, e 
demais encargos anteriormente existe_ntes. 

PARECER 

A Commissão niio acceita a emenda. 

N. 1.39 

Onde convier: 

A' Poliolinica de Botafogo, para a installa9ão do serviço 
de moi estias dos olhos, nariz, ouvidos e garganta, 100 :000~000. 

Sala das gcssões, 10 de dezembro de 1923. - .re1•onum~ 
Monteiro. 

.... 

• 
•• •. 
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• 
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Justificação 

O serviQO de molestias de olhos, ouvidos, nariz e garganta 
da l'lo!iclinica de Botafogo, instituição de caridade para soe
correr os indigentes, conseguiu, graças á generosidade rlo pu
blico, lutand.o com grandes difficuldades, meios para a orga. 
nização de seus serviços, installação esta deficiente e incom
pleta, tendo llm vista o grande nume11o de doentes que n pro. 
curam, numero este que cresce diariamente como prova ~ cs
latistica junto: 

Doentes attendidos no serviço 'ãe ol•hos, ouvidos, 
garganta da Policlinica de Botafo:go: 

Em i920 . . .................. · ......... ~ ..... . 
Em t92f . . .................................. . 
Em 1922 . . ... · .............................. . 
Em 1923, até 15 de novembro ................ .. 

Seja um total de ............. , ....... . 

nnr1z e 

3.H9 
5.508 
6.243 
7.101 

21.973 
••••••• o ••••• o • o • o •••••••••••••• o ••••• o ••••••. o o •••••••• o • 

PARECER 

. . 

A. Commissão, embora reconheca a utilidade da insta ila
ção a que se refere a emenda, não lhe póde dar o seu assen
timento, nesta occasião, em vista do oriterio de não incluir no 
areamento despezas que possam ser adiadas. 

· N. 140 

'Onde con\<ier: 

Art. São fixade>s cm I,QO$r c 600$ mensacs, lle~pcctiva-
mentc, os venoimcnl.os dos ingpcot.ores de nlumnos e chefes 
d18 disciplina do Collegie> Pod·ro TI, fait.as ns nr,or.~~arillll 
emendas na respecti'.'a dotação. 

Sala d!IB sessões, 1 O rlo dezomhro <I e 1923. - /e'ronymo 
Monteiro. 

Justificação 

· Esta :emonda ú .iust.issima, porque os inspectot•es do 
wlumnos do Ce>Hogio Pedro II ainda se regem pela tallella de 
vencimenfiOs para os mesme>s w•twda desdo o anno do i.S97, 
i.>to é, dn mat.s do 30 nnnos. 

Os chefes dll diEt.>iplina nintln percebam e>s JllMillOR von
cimentos tio ·wnno da croacãu destes 1:arg'JS. São elementos 
basicos cnmo nuxilinr·es immodi:~tos ·da diJ•er.ciío do ooll.ngio. 

PARIIlCJm 

A Commissilo não póde aooeitar esta emendb. 

• 
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N. W 
. 

A' '"~J~m 37 •Subvonc.õcs>: IEm IJ n. 8, accrescenl.c-oo: -
n .Espi ri lo Sanl.o, com G3: 000~ puru 3ii escolas, o '' : 000$, p:tm 
o MI'Yico do I'isP!llir.aç~o da subvouciio o inspccr;ão dcs;ms es
colas. 

Sala das.Oommissõcs, H elo dezomb•ro de J023. ,_ Ber
nm•r/inn Mnntr.h·o. 

Com o nohro o patJ·io~ico intuito de naci-onalizar o ensi
no do nossa li111grun, o decreto n. ·13 .OH, do " do mai{J do 
·19!8, croou o set•vic.o do cust.cio dns c>colns primarias fre
quentadas •por {]csccndonlcs de cstrnngoiros, uuxiHaru:lo com 
n subvonc;ão nnnual de 1 :SOO.$ para cad:L oSCQila. diV·N\SOS Es
tados da União, onde existem escola;; desse sonoro. Assim, 
t.rcm "ido auxilindns os J,;slndos elo Pnl'llnJí com 2:lü:OOO$, do 
Bania Cnt.hm·ina coín 31,2:000$ c o do Rio Grando fio Sul com 
252:000$, sondo, em virtude do ml!~mo deoJICt.o, rleti!J'minfll(]n 
n verba de 47:025$ \lat'n o sot·vico do l'iscalizncão r!ossns sub
l'rn•;õ~s e in~pr.c~ões .rias esco!M. 

O Estado do Espirita Santo. tendo em clivc.rsos munici
piCl''• com{) Cachoeiro de Sanf•tl Leopoldina, Snnt.n. 'l'heroza, 
All't•edo Cbavlls, Santa Isabel o nutras, gJ•mulo numero rle fa
mil.ias de Cl)lonos ostrangeit•os (allemües e i~n.lin.n!Js), no in
tuoito de nacionn.liznr {) ensino, l•nrnmt-o obrigalxlrio, em 1!)18, 
nas ~scolas primaria,,; !'nzenclo então fechar todM aquololas 
que se ni~o siJibmetloram n essa ·cxigcncia . 

• Em consoquencia t.eve <lo cJ·oar muitas escolas qu.e, junto 
nos colpnos, .oude~sc!ll ministraL' aos ~cus filhos n inslt•uoçilo 
p1·imana e o conhectmontn de nossa Jmgun. 

Nessas r.onr!i~õos, existem nctunlmcnle no Espirita San
to 35 escolas, mm 70 ~r, rl•' alunm•ls rle~c~ndJ~tl!.rs rlil italianos 
r nllcmlícEC, 

~rcreer., como o PamM1, Snnfa ·Cathat•inn e nio Grn.ndn 
rlo ISul, um ruuxil'io Otl subvonr;ão, propm•cionnl no numero do 
escolas qu11 mant ~m . .ou se,inm G3: ooo~. c mais n r!not.u. pnm 
flscaHzncão da snhvrnt;ão e inSJ}eccão dns 3ii o>\!o ns, trum
bcm pti()PWC·ional, n11 scjrum, .1 :000$000. 

E' .instn, ,pois, n cm~ndn que moJ•cce n b~ncvolrncia dn 
Commissilo. ·· · 
. i! .• 

Sala das Commi~sõrs, 11 dr ·dezr.mhJ•o rir 1!123. - Ba7'-
nrmlino 4Jonti!i1'11, ' 

PAnECJln 

A Commissiio nüo nchn Clpporluna n inclusüo nn ort•n
mcnto do ·'!,mn clntnciio novn, cujn nccosgidndo depcnrlo 'do 
<lcmonstrncao. 
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Art. l•'icttnl equiparaclu,· u' vencimentos doti medicas 
do Instituto Bl.!n,iamin Consl.unl, rmm lodos os llrt:cHos, nos 
vctwimonl.os do.; mcrHcos (lo Hospil.al Nacional de .Micnntlos. 

Sala das ·sC.>'SÕco, 7 de dewmht·o uc 1023. - Jci'UIIUmo 
Muntllil'O, 

BnLI'·C a:-~ cmm11.1a~ !-illbnJcLI.ida:; {L considcr•a'(.'i'io do C'.lU
H'I'fJSSO poucas tcJ·ão tanlu espiriLo <lc justiça como a presente, 
que t~m por .obJectivo dar igual t•omuneJ'ação, i:;uac,. dirciLos 
a quatllGs estilo sob ,,•ncargo de semelhantes obrigacõcs, com 
rc~;ponsll!bil idades equ.it•alentcs, 

Ca:da. nm dos dous medicas 1b In.>~iluto Benjamin Con
slalll rtJcelJc do cofm •publico a quantia tlc 30.0$ mcnsa:cs 
para prestai' a cssn cstal)()lccimcntu os sm·vicos que lhe são 
clclct•mitJndos pela lei, srrvi~os igtJU.I!S em tnd0, tudo, u:os 
que no Ho~pital Nacional 1.lc .\l:i••tut!.lo:;o so roch1mr.m dos seus 
medicas. Elttlrcl:u1~o, a c:;l•Js meuicus - do Ho~pH.al Naci•J
nal de Alicml(]os - Jlil.oilll u Govet•n.o a impo!'~ancia mllnsal 
de 500$ por sct•vi•;os iguaes a•Js llll" lhl.,; prestam uquclles 
facullaUvos, que tmbalh:w1 no Insl.it.ul.o Benjamin· Oonstant, 
mediante 11 r~muneração de ~00$000. 

Como se sabe, uns r ouLt·os sü.[l merlic% c servem eom 
~elo o dedicaçllo o rcspL"Clivo cargo, cujas obt•igacõc~ não clil'
J'et•cm para muiot·cs em um l!sl.ab'clrcimento do que cm outro, 
POI' q;w.- póis,-rc·munei=ã~õe~o;·- di l'l'et•unlcs ·c-com la··nanhn a 1-
trrat;ao ? 

Além di;:so, é bem de ver-se qne a ntcnsalidnde de 300.~. 
pum um medico, 1\ de uma in.si•gn:i.l'icanciu, levada U1o ridí
culo, na quadt•a nctnal. ~~· mislér que sejtL roparada a injus
lioa e qne Sll ·dê a ess.:s h·omuns, que tão bons servil;.os vcom 
IH'I1':llaml'J no IlWlilulo Benjamin Con·si.J~nL, uma comPcttsu~ão 
c-ondigna. · 

l~ nem 'fl dig-n que a qtHUÜI'IL nclual não cumpot•l.a au
S'n1cnl.os d1J rlospezas o pot• isso não se deve accoilat• a cmendn, 
POIS, além de ffilr uma:cil't'il modica a do cresciment-o de g-a~
los, no caso su.ioitn, ucct•escc que na hy,poLlwse se lt•ala du 
t'<Jp.~t·ar .uma injuslicu. ra~m· dc$1\lifiUJ'CCcJ' uma situuciío do 
dCSifj"lJUIÓIIJd•e C Cl'eiLl' Ulm<:>~[lhCI'U de SYlll)l[LllJia [lUl'll gOYC!'
lllliÜC.S c govm·unido~. 

1'.11\I!CEl\ 

A iCotnml~:;üo nüo púd•c twonsclhnt• a uppJ•ovu~üo dosl:~ 
emenda. 

I 

·... 
11. 

f 
•• .... 
• 

• 

• •· 
• 
~ .... 



,_ " 

·''' :.1 
i ; i .,, •i . 
:·:' '·: . 

ANNAES DO SENADO 

N. 142 A 

Onde convier; 

Ficam os enfermeiros, serventes e demais empregados do · 
quadro subaltel·no dos hospitaes da Saude Publica, equipa~ 
rados, para os offeitos da aposentadoria, aos de igual categoria 
dos hospitaes militares da Republica. 

Sala das sessões, 8 de dezembro do i 923. - I eronymo 
Monteiro. 

Justificação 

A medida contida nesta emenda, consubstancia sim~ 
plesmente um acto de justiça. Como desde logo se vê, não é 
razoavel que funccionarios, no desemyenho de oarfl'OS da 
mesma natureza, de identicas obrigaçoes e responsabilidades 
c ainda com Igual preparo, servindo todos ao mesmo chefe 
de trabalhos, isto é, ao Governo, não tenham os mesmos di~ 
rei tos, iguaes condições e equivalente remuneração. Pois, a 
presente emenda vem só e unicamente repamr esse mal, ore
ando igualdade e fazendo ,justiça entre esses funoccionarios 
ahi apontados, todos de uma só categoria. . 

PARECliR 

A Commi.llsão dá seu assentimento a estu emenda. 

N. U3 

Onde convier : 

J:i'ioa concedido a José Dyonisio Meira, assistente apo
sentado do Observatorio Astronomico do Rio de Janeiro, os 
vencimentos inte~aes do cargo em que se aposentou. 

· · Sala das sessões, 8 de dezembro de i923. - Jeronymo 
Monteiro. 

J ustificaçãa 
,i, ' 

José Dyonisio Meira exerceu o . cargo do assistente do 
Observatorio Astronomico do Rio. de Janeiro com o maior zelo 
e exacoão, prestando serviços relevantes áquelle instituto. 
Devido a esforços extraordinarios,. que emprego v nesse cargo, 
veiu a se invalidar em absoluto, perdendo completamente a 
vista, conforme o attesta o documento a seguir. "Attesto que 
o Sr. José Dionysio Meira, em consequencia da affeoção ocular 
que soffreu e do grande esforço visual que requeria a natu~ 
reza do seu trabalho, perdeu completamente a visão de am~ 
bos os olhos, apozar · do tratamento a que se submetteu. 

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de i923. - Dr. Gabriel de 
Andrade. 
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E' de toda a ,justlca que o lioverno, a quem prestava seus 
serviços esse infeliz Iunccionario, faca-lhe uma pequena com
pensação, dando uma remuneração melhor a quem tanto lhe 
soube consagrar seus uteis c proveitosos trabalhos e activi-
dade. · 
· . · Não é muito o que se pede vara compensar a quem en
tregou o que Linha de mais prec10so e de mais indispensavel 
para servir ao paiz. · 

E' apenas um acto de justiça que se vao praticar. 
Attesto que o Sr. José Dionysio Meira, em oonsequencia 

da affeccão ocular que soffrcu e do grando esforço visual que 
requeria a natureza do seu trabalho, perdeu completamente 
a visão de ambos os olhos, apezar do tratamento a que se sub
metteu. 

, Rio de Janeiro, t de dezembro de i923. - Dr. GabrieL de 
Andrade. 

Esta. emenda cootém mate ria estranha ao · areamento e 
pe11tenoente ao IMinisterio da Agricultura. 

N. iU 

Onde convier: 

~'ica equiparada á secção judiciaria feder11l do Estado do 
Espírito Santo ás do Amazonas, Maranhão e Ceax·â para os et
feitos da percepção de vencimentos dos respectivos juizes e 
sezyentuarios. 

Sala das Commissões, H de dezembro de ill23. - BM:· 
nardilw Monteiro. 

IU&ti(icacão 

Esta emenda consubstancia os Lermos de um projecto 
apresentado á Camara dos Deputados pelos l'opresentintes do 
Estado do Espírito Santo, na sessão de 4 de setembro, os !lUaes 
fundamentaram o referido projecto com as razões que adilpta
mos na ela:boraoão do seguinte: 

<Os ponderosos e justos motivos apresentados por occa
siilo de ser offereoido á. Camara o projecto n. HO, tem sua 
inteira applicacão á secciio judiciaria do Estado do Espirita 
Santo,. attendendo-se ao movimento forense constante do nu
mero do causas . civeis e commerciaeR. devido a proximidade 
dos Estados da Bahia, Minas, Rio de Janeiro e. Distrioto Fe· 
dera I. 

A jurisprudencia mansa e vacWca do Supremo Tribu
nal, que manda sejam processadas nntn a justiça federal as 
causas em que os litigantes residam em Estados diversos, 
muito tom concorrido para movimentar o fOro olvel e com
mercial na secciio do Estado do Espírito Santo, além das 
questões marítimas accrescidas com as do serviço militar e 
as .ele.ltoraes. 
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:Bsta a rl'irmali\'a cnconl.t·a-sc corrubomda nos vm·tos rc
lawl'iu.~ do Minislcl'io Llo InlcriOI' c ,Juof.iiJa, A&sim é quo 
occupou o Estado rio Espirita Santo o quarto Jogar nos 
anuas de 1!!17 e 1018, quanto ao numero de causas ventiladas 
na ,iusl.ica federal c mais actos Judiciacs, cabendo os tros prl
mcit·os Jogares ao Districlo Federal, Estado do n!o Jc Ja
.ncirn c Rio Grande do Sul, seguindo, cnliío, Mmas, Pcrnam
huéo, Amazonas, S. Paulo, etc. Manteve ainda o Espirita 
Sant.o a mc~ma collocacão nesses annos no quo respeita ao 
recolhimento JJa luxa judiciaria. Pode-se tal ccrti!'icat• lendo
se o rclntorio do !llinistcrio da .Justiça, de 1~18, pags. 1'7, 

Nos annos seguintes l.cve, tambem, o Estado· do Espirita· 
Santo Jogar do destaque. 

No rclalorio elo 1022, entre lodos os outros Estados, 
occupon o elo Espirilo Santo o quinto lo;;ar cm movimento 
forense, sendo, no Paraná, inferior, istn ti, menos da melado,, 

Quanto :í taxa .iudicinrin neste mesmo anno, apparecc 
o Esp.irito Santo ern nono lognr, ali:\s, bem vantajoso, ao lado 
dos demais Estados ela União, cmquan!o qutl a scccão do Pa
rmuí arrecadou menos da melado clnqrwllc Estado . .................................................... , .... : 

PAilECJi:ll 

A. Comu1issãu ucccita a emenda pum constituir projecto 
especial. 

N. 14;i 

Onde convier: 

:Art. As viagens de instruccão, ou npcrfcicoamonto 
do estudos no estrangeiro, nt~ agora deferidas pelo Governo 
aos estudantes <JUO terminam o curso nos institutos do en
sino supori{)J: á ncpublicn, scr•ão de ora ruvanto concedidas, a 
til,ulo do premios, cabendo quinze n cada um dos cursos de 
agt•iculluru, medicina, cng;enhuria, direito, mu$ica c pin
tura. 

~ Esses pr•cmios scr·ão conferidos cinco nos estudantes 
()111.1 'exhihircm as melhores notas ,de applicncão, nprovoitn
mcntn o conducta cm cada um dos annos do cm•so o der. nos 
que, cnplomudos por qualquer escola ou faculdade official ou 
ofoficializuda, apJ'cscntarcm provas da .. prcparo, capacidade o 
saber cm concurso publico, abcrt.o especialmente para esse 
fim. 

~ O concurso, para o ef.foil.o desta disposiqiio, tcrt'i. 
logm: r~m carln escola, nesta Capilnl, 1w mrz rlc agosto do cada 
anrw cnnsl.ar:i d~ provas ornes o osoriptas, o será presidido 
pcln 'rnspcctivo rlir·cctor, sendo motivo de· nullidndo a omissão 
de qunl.qrrcr rlcslns condic.õos. 

~ Podcr•t\ I ornar parte no concurso todo o diplomado 
no oirrso, menor· de 35 nnnos o que c:thibir a 'folha cor.rlda 
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c Jli'OVno do 9.uc _ cx;eJ•co conslnn temente c desde que deixou a 
escola, a ·PrOIJssuo ,J•csullante do estudo na mesma feito. 

~ . O Jll'cmio consisli,l'á em uma viagem ao csl.rangcil•o, 
Jlil!l'a pa1~ ucsJgnadu pclq Guv·cmo e uo qual o premiado pcJ•
mancccra poJ' tempo de dous nJ.é cinco annos seguidos ma-· 
J.riculado cm insl.itul.u dn ensino lilCol'ico c pt•aLie·o Ó fre
quentando J'abricas, flll hospitaes, que o Govct•no indicai'. O 
agraciado fica obrigado a enviar semcstmlmcnte rclatorio mi
nucioso dns il'nbalhos, do quo ~o estiver' occupnndo acom
panlhado das notas r.lus ·]Wol'cssot•cs c alLestadu de frequcncia 
ús aulas. A não apresentação destes tlocumcntos cm mais do 
um scmcsiL'c obl'ir;al'lí o Governo a l'nzct· l'cpatl'ial' o fa!Loso. 

~ Todo esse scrvi<;o sct·tí regulamentado no prazo do 
1101\'Ct!la dias. · 

Sala das sessões, 1:!::! de dezembro de '1023 •. ~ Jeron1mw 
ill.Qntciru. - illarcilio de Lacerda. 

Justificação 

A pt•csmil.c emenda Jlrovidencin sobro assunipLn de a!J.a. 
importancia pam o nossõ paix. •rem u objectivo de promover 
o aperfciconmenlo dos estudos dos nossos jovens eompa-· 
ú·icios, prepat•ando-os para cooperarem officialmcnte no p!'O
Hresso n1ais rapido do Brasil. 

E', sem duvida, um o, providencia de alcance para um 
vaiz novo conw o nosso. E' n recm·Ao de que lançam mü·~, 
nilo 1tl os individuas, como as collcctivirJadcs c as nações. 

Os mais novos, menos cxpcl'icntcs o de pr~:~Paro mais 
elementar, pt•octvram no progresso de quem mais se adian
tou as !iQõcs c •os ensinamentos que lhe6 sejam u~cis o os 
possan'i fazer caminhm· rapidamente., 

O Brasil, paiz novo .o, naLuralmentc carecedor dGs gran
(}cs Jli'Ofl't'essos dos velhos Estados da Europa o da Not•tc
America, está na necessidade premcnlc c .sob Lodo G pontG 
inconte.sLnv·t>l de ir cm busca das licõcs dos sabias, ali exis
~entcs. Tem o imperioso dever do transportar para o 5CU 
meiG as descobertas, os melhoramentos, as modifioacõr.s 
apcrfeicondas do lodos os conhecimentos ·humanos a da to
das ns uplidades, appnrecidas c com proveito introduzidas 
nesses pa1zes .. 

Para esse efl'ciLo ·o recurso muis ao ulcnnco do Governo 
'ó o do ~enviar compntricios jovons c q.uc f,cnham os suffi
cicnlcs conhncimcnl.os c preparo inLcllcc!,tml. para ali se en
tregarem a observacõos, n oxporlcr.cias o n estudos quo com
pletem o quo ~PPI'Ch·endcram aqui. 
~·~·:•.•················································ • ••• 

Esln emenda púdc ser n'Plll'Ovadn '[lnrn consliLLIÍl' pro
,ir.clo c~pccinl. 

S, - Vol, XIV 15 
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N. 146 

"E' revogado o ar L. 90 do Decreto n. !tOS, de H do maio 
de 1800, com o seu paragrapho, entrando novamente cm vigo,• 
o art. 74 do Decreto n. 9 .116, de 1ü rlc novembro do 1911. 

Jusl i{icação 

O at•L. 74 do Decreto u. !J .1 J ü, de 16 elo nuvcm!Jro de 
1911, que é o l\egulamcnl.o do lnsl.ilulo Ben,iamin Constaut, 
dispunha: "Os Jogares de l't'ol'eHsores rlaH cadeiras que 
vaga1·em ser<io preenchidos por concmso" .. Este lll'~igo :fni 
revogado pelo at•l . 8' da Lei n, !) • 842, de :J do ,janeiro ele 
1914 (ot•carncnlo gel'UI de dcspcr.a), que mandou rovigorat• 
o arf,. 00 do Decrclo n. 408, de H de maio de 1890 1Antigo 
Hegulamcnto do Instituto Bcu,iamin Constant). Dispoc esl.n 
ultimo arligo: - Os Jogares de professores, das curJcil.'as QUe 
He vagarem ou que forem novamenl.c crcadas serão )H'ennelli
clos, independente de concurso, pelos repetidores cégos, ex
alumnos do lnsW.ulo, meclinnll! pt'O!losln do rlit•ectm,.'. Ora, 
a expcriencia tem demonstrado que esse regímen é contrapro
duccn\c o_ pJ•cjudicial ao onsinu1 Jlara cu,ia dect\dencia o cles
morahzaçao concorro, porque da ogar a que se.1um nomeados 
prpt"ossores individuas incumpelentos. O processo de· proll!O
cüo ·a professores, segundo osso t•og·imcn, é o seguinte: ·-
1", os alumnos, que concluírem o cnrso com bôas Jtol.a> de 
appl icacão o comporlamenlo, sel'iio nonwarlos asJYi1·ante 1 ao 
magislet•io. 2'. Havendo vagas rio repelidurcs, serão pt•oen
phidas pot• esses uspit•aul.es, indcpcndcn/.c ·de conctii'~J, :1". 
Os Ioaaros a pl'Ofcssot·os, que vugat•ont, set·iíu prccndtio:lo~ 
pelos repetidores, independente de concurso. Mas, os rcpc
tidot•cs, que dosompcnharom l'uncçõs de subsLil.ulos não toem 
cadeira CO!'I.a c dci.m·minarla ,i uni o •l qual sil'vnm (como l.rwrn 
os subslil.ut.os do Collegio Pedro li), nem sequer uma seeci1o 
de duas ou l.res cacleims (como Ds suiJsl ilul.os das g~eo!ns 
SuperiiH"fJS); de sorl.o que os dilos rcpel.idorcs l.oom o direi
to de prccnchm· q~alqucr vaga, ainuu que não tenham compe
tcncia para Jcccionnl' a mataria dn cnclcit•a, O mesmo sueeedo 
quanto aos nspirnnlcs, quo auxiliam indis/.inclamenlc qual
qum• rcpc/.idot•. De modo que, nomeados Jllll'U os primeiros 
postos sem concurso. nem outra prova roa! de conwotencin, 
e nilo podonrlo cspecinlisnr-se em rnnl.crin nlgumn, l.acs mrli
viduos só 1JOI' acoaso podcl'üo prcenchet• dovfdnmentc logm•ob 
do professores. Conseguinl.cmcnlo é manifesl.a a necr.ssidado 
de J•estaurar o rogimen do concureo. E' o que Jlrop<'í•l os/.a 
emenda lendo clla inteiro cailimcnlo no pl'csenl.c or<;llmumo, 
porque foi tnmbom por uma rlisposicüo 'orçamentar1n qne so 
revigorou o preceito elo antigo regulnmonlo· do Institui o Ben-
jamin Constanl.. · 

Sala das Commissões,. 22 de dczembt•o de 1929. - Marci
lio de Lacerda. 

PARECER 

. A pt•oscnl.o 111111'1Hla pódn SOl" appmvnclu purn consliluir 
projccl.o c:;pccial. 



N. H7 

Verba 21: 

Os guardus-fiscue:; de 1' c 2' classe da Inspectoria rlo 
Fiscalizacão de Generos Alimenlicios do Departamento Na
cional de Saudo Publica passarão a denominar-se Auxiliares 
de l~iscalizacão do 1' o 2' classe. 

Justi{icaçáo 

Os guardas-fiscaes são c scmprr l'm·am,. auxiliares do~ 
illSJ.lCCiot·es no scr\·iço de fisculi~nçüo de gcneros, Jogo, nadl 
mals pt•oprio quo a suus/ ilui~no d!l l.ilu!o podido pela emen
da ora apresentada, m01'mcnte nao trazcn<lo uugmento de 
dcspezas. 

das sessões, 22 do dezembro de 1D23. - lritwu 
.lluchado. 

PARECER 

A Commissfio acecita a I.'UJcnda que nüo nccart·ctu nu
&mDnto do degpcza. 

N. 148 

Onde convier: 

"Fica o Governo autorizado a dcs/.ucar da carlcirn de 
llistoria Universal o do Brasil proJ'cs~nrln no Jnslil.u/o JJenju
min Conslant a parto rcla/.ivn ,t ilis/.uria do Brasil, para con
stituit• nova cadeira." 

Jttsti{icaçüo 

Em touos os cslabelccimcnl.os de ensino sccundario, a 
comecur pelo Collcgio Pcclrn If, que o modelo oi'ficiul, o en
sino du historia putt•ia é miuisl!'ado cm "udciru inrlcpcndcnto. 
Com maioria de rnziio devo s~l-o no Jnstil.nlo Benjamin Con
stnn/., ando o mcl.horlo ele ensino proprio dos cegos domundtl 
mais tempo do l.t•n!Jallw, elo sorte que o nrol'llssor aclmtl nom 
sequet· pó<lo dnr conl.a do progmmma do historia univerasl, 
A nccumulncão do ensino rins clm\s mal.m·ias ú do impo.;sivel 
desempenho por um sú prol'essot· .. · 

Suln dus Commissõcs, 22 tlc dozombt•o do 1!J23. - .llm·
ciUo de Lacerda. 

A Cmnmissãa mnutl:m o seu pnrocor, Pmittírlo em 2• 
discussão, contrario t\ omondn. 
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N. 140 

AccrcsccnLc-se onde convie!': 

"Al'L. O Govemo auxiliar(L a Escola de Sscicncias, ArLes c 
l'rofissõc.s "Orsina da Fonseca" com n quantia de 10:000$000 
~(dez contos de réis), devendo esse auxilio sol' pago de uma só 
vez, clenl.ro do primeiro semestre do excrcicio de 1024, para 
QCCOrl'Cr ús despczns com a reforma e substituição do material 
do aulas c officinns desse util estabelecimento de ensino pm·
~icular, ficando aborto, para esse l'im, o nocessa!'io credito, 
caso tal importancia deixe de ser incluida nos trabalhos Ol'
.t;nmcnlari os. " 

Sa\a das sessões, 22 de dezembro de 1923. -Justo Che~-
11.wl!t. 

Justificação 

:A escola a que se refe!'e esta emenda tem prestado scrvicos 
os mais relevantes ú causa do ensino, não sómente no ranio 
primaria, mas Lambem no pl'ofissional c secundaria. A Muni
cipalidade, em más condicões financeiras, dá a essa escola uma 
subvenção para quo a mesma mantenha os cursos primaria e 
!Profissional, porém, insufficicntc, porque não chega nem 
mesmo para o pagamento de uma verba de locomocüo ao corpo 
docente, constil.uido por 3tl pl'ofessores. 
· Em dezemb!'o de 1921, o Conselho Municipal pretendeu 
elevar a subvencão desse estabelecimento, mas a siLuacuo das 
:financas da 1\lunicipalidade impediu que se convertesse cm 
l'Calidade. Vale a pena transcreve!' aqui a justificação dessa 
medida, firmada por 9 (novo) senhores intendentes: 

, .• •:•.t.ti,.IIO I tO 0 00 li 0 I 0 O 00 00 I 0 0 O 0 O I 0 li;, 0 0 O 0 010 O 0 0 O~ I O 0 OIIIO 00 lO li 

PAI\ECER 

~"i 1Gomm.issüo é contraria ii ·.emenda. 

N. 150 

Emenda ao projecto n. 143, de iOZ1 - Orcamcnlo para 
,1022 !] 

Na. rubrica "Subvencüo" do pro,iecto n. i!l3, de 102'1 ondG 
se lU "A' Escola de Sciencias, Artes e Prol'issõcs "Orsina da Fon
seca"- 10:000$", leia-se: "A' Escola de Scicncias, ArLes e 
Profissões "Ol'sina da Fonscc:t - 30 :000$000". 

Just'if'icaçiío 

'A Escola de Scioncias, Arles o Profissões "Orsina dn lron
socn" tem prestado os mnis relevantes serviços no ensino, como 
iJomoRs.tram os rclaLol'ios do sua dirccto!'ia. 
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Ainda recentemente, por occasiüo da visita dos mcmliriiii 'do 
Conselho Deliberativo de Buenos Aires a esta Capital, nqucllcs 
rcprescntnntcs da Republica visinlla e amiga tiverem occasiüo 
do admirar a magnifica exposicão do irnl.Jalhos das nlumnns 
dessa escola, usando de expressões altamente elogiosas a essa 
i11stituição. 

O auxilio quo Municipalidade presta a esse estabeleci
mento do ensino particular, se cm épocas normacs 6 insuffi
ciente, mais ainda o será cm :!922, anno cm que essa escola 
terá de se apresentar condignamente na Exposição do Cenl.c
nario, onde deso,ja mais uma voz honrar o Di.<Jtricto Federal., 

Na rubrica "Auxilias" figuram outros estabelecimentos de· 
ensino, Iyccus e asylos, com a mesma verba que 6 dada de 
subvcnciio á Escola Orsina da Fonseca o algumas com v!lrba 
maior, quando nenhum desses instiLul.os ministra o ensino. 
variado que offcrecc ás suas alumnas a escola referida, que, 
além do ensino primaria e do secundaria, mantém um curso 
do artes o um numero notavel do offioinas, onrlo mulheres de 
todas as idades o condições sociaes aprendem diffcrcntos pro
fissões. 

Dos rclatorios desse inst.iLulo de eftsino se verifica que SI) 

contam ás centenas as alumnas que, cm pouco tempo, salliram 
de suas officinas com o preparo nccossal'io para serem rece
bidas nas fabricas do cspart.ilhos, chapéos, do flores art.ificincs, 
dt~ bordados, d'O roupo,s brancas, do confecções, etc. 

Convém accrcsccntar que, ao passo que nos asylos sub
vencionados, o ensino gratuito é ministrado a um numero 
rest.ricto do alumnos, na Escola Orsina da Fonseca ru instru
cção pri.mnri,a, secundaria, pl~ofis9ional o artística ó dnda 
yl'atwitam.mtc 11 toc/a,ç as a!um.n.as som. distincção ou c:-:~ 
cepcõcs. ........................................................... ; 

PARECER 

!A: emenda contém uma rlMncão nova c, por isso, não p6d~ 
ser nceit.n. 

N. 150 A 

Os 'dous pllarmnecnticos chimicos da: Insjicclõriã do Fis
cnlizanão do Exercício ela Medicina, Phnrmaoia, etc., do De
pnrtniilcnto Nacional rlc Snuclc Public:t terão os mesmos ven
cimentos Ql.ie o;; cllimicos chefes rio Lnborntorio Br.omntolo
gico, onde exercem todos as mesmas funccões tcclmicas. -
Mlll'ciUo de Lace'l'da. 

.Ttlsti(lcacüo 

1) São exnclnmcntc as mesmas nA ntlrilinicücs c rcspan·· 
snbilidndes dos chimicos chefes rio Lnboral.orio Bromalologico 
c dos phnrmncoutic.os chimicos ·(nrt. 153. c sons pnragraphos1 
~lo negulnmcnl.(l Snnitnrio cm vigor); . . .. ... ... ... ... . " 
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2) l.ondo nR phnrmneenlicos chimico.< ai.Lribnicües de che
fes rio servl~n, percebem nn enf.rlll.nnto, vencimentos ldenl.lr.•1S 
an.' rins cnsnindnrl.'s rio ml'smo lahoJ•ntrwlo; 

3) niin Icem accesso; 
1) sendo apenas dons os phar·mnceutioos chimicos torln o 

snrvi~o rio fiscnliznçfio dr. merlicnmcnt.os sobro cl!es recnhc; 
!i) nlém dns fune~ões fiscnes, collf.f'i!JUom com gr•nndc 

pnr•l fJ da r·enrln dn J'epnrf.icfio pela taxo rle nnn!yses dns PI' O• 
dueto., phaJ·morwul.icns c chimicos n sct'r>m appt•ovndos; 

O) a equiparação pedidn jú foi concedida pelo Congresso 
1\'acionnl no orçamento vetado,' sem que. Plttrcl.nnto, o Sr. PI'o
sidenf.o da Re[luhlicn rlc então fizesse a f!~Ra r.quinnroção qnul
qiiOJ' impugnação. 

7) j;í sn man i restaram favornvcimonle a essa equiparacão 
o D1•. dir•eclot• goro! do Dnparl.nment.o ·Nacional do Snudo Pn
hlicn, n Dt•. inspecl.oT' rln Sct•vicn rln Fisrmlizncãn do Exe,·cicio 
da Merlieinn. Pharmacin, ele. o o Dr. clir·cctor do LnllnralnJ•in 
lli'Otlln l.olngico. 

A Cnmmissiin é cnnt.rnrin (t emencln. 

N. 151 

A' vcrhn ~7' (Ruhvcnr;ilcs) District.n Fedcrnl, occre
scen I. e-se: 
... Parn n clinicn das moi-estias t.rnpicnes da Polyclinicn Ge
rnl do Rio de Jancim, 18:000$000. -Pedro Lauo. 

O destino elevado dn dolnr:ão rle quo se t.rnl.n, onnsl.il.no 
n melhor jnslificnciio da emenda. 

~ ' . .,.. ......... .. 
. : t·~··· ~~' ,. ~ ·•· .. ,r.·~·': ... 

Esln rmcnrla rsl;í prcjudicnrln poJo pnrccrr dnr!n 1í nnlrn rln 
mc>mn t.côr. .-~ti 

•• 1 •• ! 

N .. l5.2 

Onde conviei': 

Art.. Fica o Pader Excctrlivn nutoriznrlo n J'nor;:anr?.or 
o ensino secnndarin r. SIJpcrior, nllrnrirnrlo tís nrcc.•sir!nrlcs rc
conl1r.cidas pela pralicn, podnndn: 

a) c;•eoJ• o Dcpot·lomrnl.n Nadnunl ria Tn.,l;•nr~fin 1'11hlirn. 
oom o nncr•s•aJ•io ;1er;iin pnl'o l'nsnlvrr• os nil<illnplris por:ull~t·n.~ 
no cmdno c r!iJ·igii' os sur•vicas n oile relotii'Os: 
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b) rernotlelar o Conselho SupcrioJ' ·Jo Ensino c o Canse-. 
lho Univcrsitnrio ·o crear o Conselho Nacional do Instr·uccüo, 
corno orgão r!~ fiscal izncüo e sn·pcr·inlondencin do ensino o do 
consulta nus rnntcrins a ellr. aiJincnl.es, mnnl.enrlo, nos lormo~ 
da lei, a autonomia didacf.icu tlos insf.itnlos ·Jc ensino snpo-
rior e secundaria; . 

a) estabelecer o concurso de provas como meio esclusivo 
pura as nomeações de professores dos cursos ôuperiores c se
cundarias; · 

d) supprimir os cargos de professores substitutos res-
peit.a·.ios os direitos adquiridos; ' 

e) supprimh· o reg1mcn dos eltnmcs purccl!ados c insti
tuir o ele seriação obri:;aloria no cnrso secundaria; 

f) dividir, fundir, supprimir e Cl'car cadeiras nos inst.i
tutos de. ensino superior e secundaria; 

a) reslringir n PflUilpara(:iio nos officiacs rios institutos •,Jo 
ensino surerinr. cslnbelecenrlo norma~ rigoro~n.• parn e~sr fim 
e cm nenhuma hypol.hese pnrlenrJo gosnr regnlia~ de equipn
:•acão instil.ufM de ensino nne se filiem a corporacões rstranc 
.,eiras on dependam dr nutoridnrles estrnnhng no Brasil; · 

h) officiuliznr insf.itulos ·Jc ensino superior nos Estados, 
desde que e~tcs os subvencionem .convenientemente e que ~s 
mosmos insf.il.utos possuam pal.rimonio julg-ado suffieient.c o 
corpo doccnt.! rle 0ompcl.rncia reoonhecirln pelo Conselho Nn
rionnl rio Tnstrnc~.iín: 

i) crear banca.~ examinadoras para nos inst.ilnl.o;; rio en
sino secunda;•io ria Capital FtYJeral c dos EslnrJos aos quaes 
fOr concedida e.•sn regalia, procederem no exame por sério 
dos alumnos matricnlados que cursaram os mesmos inst.i
tutos; 

j) crear no Collef!iO Pedro TI nm cnrso quo ser!\ dono
minado Facnlda·de rlc r.et.t.rns, confnrinrlo noo nc!lc formados 
,, grno de bnchnrcl em lettms; 

/<) conferir nn.; rlircotoro.s doR lnst.itntm redcrnos rio en
sino superior o secundaria, os qunes serão sempre escolhidos 
r!ent.re os professoro.• cnl.herh·aticos offect.ivos. em ·,jisponibi
lidnde ou ,inhilados. !.orlas as fnne~ões administrativas inhc
rent.es á J'cil':tlnridadc rtos sr.J•viços oscnlnrc~. havendo ·do snns 
dociscios, neste parl.icular, J•ecnrso pam o Jlinisl ro da· .Tnsl.iça 
c rios Negocias Interiores. 

§ L' Para n r:Jtocucão rlesl n roformn n Governo fnrú a 
~eccssnrin revisão clns consignações votnrlns no orcnmenln, rlns 
subvcnr,õos e ·,ins rendas cMrolnres c poderít abrir creditas nt•í 
aoo :ooo.~ooo. 

§ 2.' O GnvrJ•no or~:nnizni':i r CJtccniRl'IÍ lllll plano dr rlit'
fusiio do en,1mn primaria nn.> Eslnrlns, rlh·cclnmenl.r 011 pnJ· 
nceôJ•;Io cnm ns :·cspcr,f.Jvns trovornns, podcnrln nlll'iT' cJ•rrlilns 
até a imporlnnein rJo iiOO :000$000. 

Rio I! o ;inn~iro, .~2 ·.1r. dezr.rnlll'o rl~ 10~~. - ?nulo de 
Froutin. 

• 
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P,\1\ECEI\ 

A Commíssão ó favcrnvol 6. emenda. 

OllÇAMENTO DO IN'rEniOR 

F.MR:-IO.~S APRESENTADAS A' COMJI!ISSÃO Dll FINANÇA·~ AÓ Í:lJl(:i!;• 
~mx•ro no rx•rmuon, E~! 3' Dlscussii.o 

N. 153 

A' VCI'ha C.' -- Secretaria do Senado: 

Onde se diz: Gratíficaciio ao official secretario da Com
missão de Conslil.uioão, disa-se: «Secretario da Commissilo de 
ConRt.iluicüo, com 11 :20'0$ dn ordenado o 5 :GOO$ do grrutifi
cnciio, sem prcJnizo de outras vantagens concedidas pela. nu
mero " . ti 55, do 1022,. 

Sala das Commissões, 24 do dezembro de 1923. - Bcr.-
1lm'ilino Monteiro. - Mnrcilio de Lacerda. 

Just'ificacão 

A 11rcsr.nl.c emenda b~sên-se, não só na equidade, como 
lambem na ,im:l.ica. A Commissão de Constitui~o. é sabido. 
é, de todas a~ commissões •permanentes do Senado, exceptuada 
a de Finanr.as, a mais trabalhosa; p6de-so mesmo dizer qno 
qnasi acompanha cm seus passos a do Financas, pois, no anuo 
de ·J 022, cmquanlo que esta elaborava :18.\. pareceres, a de 
Gonsl.il.uiçüo 1:mil.lia 162 c, no corrente oxcrcicio, tendo a do 
:Finanças ofJ'creciclo 117, a do Constituicüo relatou 102. 

NesLas eondir;ões, ó justo quo estejam co!locados no mcs~ 
mo pé de egunldndc, quanto a vencimcnlos, os funccionarios 
que secretariam csl.ns clua~ Commissüos o essa 6 o fim v.isado 
pcln pr·esento emenda. 

l.>AI\llOF.I\ 

A Commissüo, do accordo con1 o parecer dn Mesa, ni\o 
p6de aconsellmr a approvnçüo desta emencln. 

j I ... 1 • 

N. 154 

A' rnbl'icn •Policia do Disl.riclo Foclcrnl», subordinada 
«Diligencias Polir.ines,, rlrslnqnr.-so rlcstn ~ubrictl «Diligencias 
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Policines», a quantia de 75 :0()0$, sendo 25:000$ pnra cni:lli üm 
dos clubs: dos Democraticos, Fanianos a Tenentes, o dcsti•nado 
a auxilio para festejos carnavalescos. · 

!ttsti(icaçüo 

Todos os nnnos a policia dá um nu"ilio entro 20 c 30 con
tos, a cada um dos referidos cluM, para auxilio dos festejoe 
carnavalescos. 

Ha vantagem mn regularizar-se esta despczn consignan
do-a expressamente no areamento .. 

Sala das Commissões, 24 de dezembro de 1923. - IriJfc~ 
Machado,. 

PARECEU 

A Commissão não pódc aconselhar a approvacão · 'dàstn 
emenda. 

o N. 155 

Onde convier: 

ArL. 'E' fixado cm 70$ diarios o subsidio dos interi-
rlenlcs do Districto Federal. 

Justi(·icaçüo 

Os intendentes municipaes percebem o subsidio diario d!l 
50$ ha cinco annos. 

Tem sido elevados todos os vencimentos o snlarios. Tum
bem o foi o subsidio dos Deputados c Senadores, aquoUes per
cebiam antes 100$ diarios c agora percebem 120$000. 

E' justo conceder-se aos int~ndenLes municipncs o mes
mo augmcnto do 20$ diarios do subsidio. 

A dcspezn não ó federal. Corre por conta dos cofres mu
nillipnes; mas sendo o dito subsidio fixado por lei federal 6 
nccessario que um dispositivo seja votado pelo Cong~rcssQ Na
cional pcrmillindo esse augmento. 

E' esse o fim n que se propõe a emenda, a qual cnvolvô 
mcdir.lu de inlt:irn justica. 

Sala das Commissões, 21, do dczcmbTo do 1923. - !1·inc1i 
itlachado,.~ ·· · · ' 

PAI\ECER 

Pensa n Commissão que n emenda devo constituir pro .. 
j cela cm separado . 

N. 156 

Onde convier: 
ArL. Parn os ~rroil.os de aposcnladoriO: ficli contado M 

Dr, J,uiz Antonio Ferreira Gu::;!berto , sub-inspector dn Saüd~ 

.. -
m· 

! 
r 

~ 

I -

' 



''·· ., 
i' 1

1 

:1: 

234 ANNAES DO SENADO 

do T'OI'h• d<! 'L [•rnncisco, n i.0mpc cm f!LlC serviu grr.!llilU
mcnlo como rJelugnclo do snurlo rlnqucllc porto. 

Justificaçüo 

O Dr. Luir. Antonio l?crrcim Gua!lJei·Lo, inspector desde 
1012, c nêlunl snh-inspecl.or de snudc do porto de S. Fran
cisco. foi nom~nrln ~m 13 rlc julho rlc 18B7 para o cargo de 
rle!cgnr!o rle 'nndc rlo dito pnrlo c ne!lc ser•viu graluilnment.e 
durnnlo deze,cis a.nnos c rruntro mezes, prestando scmp1•e bons 
e n•commenrlaveis serviços, clcnl.rc os quncs merece mcncüo 
espacial o de ler nnr acertadas c prompt.as medidas, apurar da 
escassez de qun porfia unliío rlispOr, evitado que a variola e a 
febre nmarelln invnc!i,scm n lliclnrlo de S. Fl'aneisco, quando 
alli aporl.ni'Um navios cnm JripnlnnJ.cs nlacados daqucllas mo
lest.ins rir. lfio fneil PI'OJH1gt<r.ão. As merlirJns l.omar!ns c os scr
vicos por clle preslados :í causa ria sande publica tornaram-n'o 
alvo da g-rnl.idiío clapopulaçüo cnlllnrincnsc c rios maiores elo
t.:in.s da Jnsprclnria Grrul e !lygicnc ela m1fiío Jli'OVincla rle 
Snnln Cal.haJ'ina, e ainda mnis, rccommcnrlnram~n·o no regi
rncn republicano, no Govemo da União que continuou a apl'O
vcil.nl-o nnquc!lc cargo gratuito afê 1003. 

Dr~~r nnnn. cnm n nJ•gnniwcfío rlnrln no seJ'Vi(:o de snudc 
publica ria !Jnifio. oB rlr!cgnrlns ':t• 'nurlo pnssaJ•nrn a Ir•;· wn
cimcnlos fixM cmn l.nhrlln r•. rnlr'f' out.r·ns l'f'·~·alia,;, o rlir·cilo 
<lo npo:wnlnrlnl'in. f'nmn fmwcinnmdm: plllJ!ieo:=- fr.rlel'nns. 

Trnrln 1'111 ;;rnnrl~> rcennhrr,imcnlo ns srr·,·i•;os anl.cl'iorrs 
rio DI'. r.nailll•l'l n, n C:nvrl'llo rln Uni fio 11 nomcon rlnlcgndn er
fccli\•o r mnis lnrdn insncclor· c depoi~ sulJ-inspeclor rlo snu
clc, qnnnr!o, pOI' .rffr.il.n r!c renrt.:nnir.a~ão rln. nrparl.içiin Ge
r·nl rir. Snurlr•, l.mmfnrmmr aq11rlln delnf!'neia, n J1l'incipio cm 
Jn~pncl.nrin n rlrpni.'; rm Rub-Tm:prctoria. 

Nn cargn rlc snh-in.sprcl.or ainrln ho.ir sr mnnfr.m n Dr. 
Luiz C:un!lJrorl.n, a quem com n maximn .i11sliçn " rquir!nrle 
rlrvrJ•;í ~ri' contudo 11 lrmpo q·1w a rnwn<ln lrmht•n n prrlc. 

8nln rln' srssõrs. 21 rir drzrmhrn rir. 10~3. - F'!!lipp!! 
Schmidt. 

A Commi"ãn ncccila n rmrnrla pam conslilnir pt•o.iccto 
cm 'rpn rar!n. · 

:'i. I o7 

Onde convier: 

Fien o r:nvC!I'llo anlol'iwr!o n morlificnr· os t•cgulamc~Jtos 
do Jlcgisi.l'll d1• Hypnllwcn Mrn·il inll\, dando ans rcsprcl.1vns 
sCI'vr•ntrwl'ins all.r·i!III i cries pnl'n Jnvl'agem na.s. snns notas ns 
csel'ipL11J'as !"nhr·,~ l'nn!.rtudn~; dn dit't1 ltn lll~li'J!.Jmn o. J'Og-lsi.r·o 
dns r•nnll'llcln.' rll' ni'l'l'lnmenln lol.nl 011 pnrcml ele nn~ws e do
muis cnnli•!telos t'<•ln!.il'nB n inrlnslr·ia nnvnl. - l'm''''l'tr /,nbn. 



' 

.r tts t ificaçao 

A pt·osonle emenda visa sómonte a rogtJ!ariznciio des»e ser
viço, cm hcm dn seu rnolhol' dc~crnpenho, 

., 
PARBOIU\ 

A Commissiío dú. sou nssontimonlo a osln emenda, para 
coustiluit• projecto O!ll sepat•ado. 

N. 158 

Verhn 20' - "Onlnnln de Alicnndns no Engenho de Den
tro: 

DoRI.aq11c-se I ;üAO$ ria consi~:naçiln n. ~51, - Material 
Esco!nJ' dn ERcnln d(l En!'rrmrit'ns rl.c. - c• angmcmtn-sr nessa 
importnnciu n gratificação do alienista secretario que passa a 
set' r! e 2·10$ menRaeR, 0111 vn~ rio J no.~ rn1nn ennRin dn 11, 2fifi. 
rln pt·npnRI n Mçnment.nt·ia. 

J ns ti ficaçrin 

A cmondn q11o niio nugmrnt.n dcspezn, visa oxclusivn
monlc rocl.ificm• n ~l'nl.iflcnção que cnmpct.c n 11m rios alic
nistas dn Colonia. - Costa Rodrf(Jucs. 

PAREOI!R 

. .\· Cnmmissiio não 'nronsclha n npprnvacfio desta emenda. 

N. !59 

O cnnl.inun do Gnhinct.n rln consultO!' geral da nepnblica 
fica cquipamdn rtmmlo n vencimentos no;;· cont.inuos da Sc
crctnrin iln Esl.nrlo da .Tust.iça e Negncios Inl.cl'iorcs, nhrinclo 
o Gnvol'llO o noecssnrio CJ•edil.n pnm ocellt'l'CJ• 1\ despcza . 

.Tustf{icação 

O Gnhincle rto cnnRJJJfnr got•ni cln ncpuhiicn, rnncninna 
nn Socn•el.nrln rln .Tn.•!.ien e Nr.~nclns Tnl.iwlnros. cm Yil'l.uric rln 
riispnRln nn ~ ~· r!n nrt, 2. rio Lei n, 907, de 2 de janeiro do 
1(10~. 

A ir.i r!e nt•r,U!lJ(Jilln pnm 1001 (n. I. J.'Jr., rie 31 ri" rln-· 
1.1mllWn t]p J!)()~l), PI'P!l\l O Jnt;{ll!' dP r~n11tin11n dn lllOSillll ~llhfllPIP 
com os vencimentos nnnuncs de ·J :nOO$, que eram os que en-. 
t.i\o pct•eeldnm us ennt.int/1>' dn J'<Ji't'J'idn Secretaria ele .l~sl.ncln. 

• .. 
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Posteriormente, estes empregados pnsRnrnm n perceber 
cm consoquencin do successiYos augmcnl.os 1 :020$ 2: \O OS' 
3:000$, 3:000$, o l'innlmcnl.e lt:SOO~, fJUC são os se{Js venci~ 
menl.os ncl.uaes. · 

Mais t.nrdc, JlCla lei n. 3. 454, de o do janeiro de '1918 
ll!o foi concedida a gratificação especial de 1 :ooo.~, para rc~ 
numeração de serviços exlraordinarios fórn das horas do ex
pcdienl.o, a q\10 é obrigado, por sm· o unico empregado subul
lc~·no do Gn!Jmele o Ler J.ambcm a seu caJ•go o serviço de cor
relO. 

Creado com os mesmos vcncimenl.os dos cargos somo• 
lhnut~s c!a. Secretaria de Estado,, o conLinuo do consuJt,or ge
ral nuo 101 contemplado nos var1os augmonlos poslcriormenlo 
concedidos aos seus collegas, percebendo, assim, ha dezoito 
aunos, vencimentos ~nf'criores aos destes. · 

A equiparação .Propos~a pela emenda ~nccrra, portanto, 
uma mcd1da de mtmra eqmdadc.,- A. lllllw do Bl·asil.: 

PARECER 

A emenda faz uma equiparnç.iio de vcnc.imcntos é por, 
isso niio deve ser approvacla. 

N. 160 

Emenda á verba 12' - .rustiça Federal - Suli-corisignà=~ 
~ão 156 - Alugueis do salas ou casas para: audiencias dos 
juizes seccionacs - Onde so diz Maranhão 2: ~00$, diga-se :1 
Maranhão 3 :'600$; onde se diz Piauhy ·l :800$, diga-se: Piauhy. 
2:400$; onde se diz Pernambuco 4:200$, diga-se Pernambuco 
7 :200$ c onde se diz Multo-Grosso ·I :200$, diga-se: Matto 
Grosso 2':400$; supprimindo-se n. sub-consignaijão ri .. ::1571 
na imporlancia elo 0:000$ e elevando-se o total da n. 156, na 
mesma importancin, visl.o .iii ter sido contemplado nesta 11. 
Estado do Pará, 

:TtMtificação 

A dotação que a proposição destiná n alugueis de salas 
ou casas para os ,juizos de secção nos Estados está distribuida 
som cqu idade, havendo unidades da federação contempladas 
com vinto c tantos contos o outras. com um conto o pouco .. 
Mesmo que so não faca nova distribuição mais equitativa 
como seria razoavel, torna-se indispensavel dotar melhor os 
Estados acima mencionados, o que so fará som augmcnto de 
dcspcza supprimindo-se a sub-consignação n. 157, que repele 
n dotação de O :000$ destinada ao Parú na sub-consignação 
anterior . 

.Sala das Commissües, 24 do dezembro do i 023. - PireS, 
Rebello. 
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l'Al\ECEI\ 

A Conuuissüu. cousiucl'a e~lu emenda projullicaua !lUla que 
aprcsm!lou 1'elaL1vamenlo t( verba 12, sub-consignu1;üo -
,Alugueis do casa. 

N. iüi 

Verba 21 - DepurtumenLo Nacional ·Jo Sauuo l'ulllica: 

Sub-conSiS"nac<iO 856; 

Restabeleca-se a dol.t1~ão de a~curdo cum a !iL:oposLa do 
(loye;t:_!lO, isto é, duzentos contos (-00 :000$000) ., .. 

... 
:nsli{icação 

Nu emenda supra, uüo :;c i'a~ mui:; do· quo rcprodu~ir o 
quo ~. Governu propo~ c a Gamara supprimiu por motivos 
quo Jll desap[larccoram. 
~ ',, 

Sala das ~cssõtlS, cm 2• de ·dezembro do 1023. - Pere·ira 
~obo, 

P.~llECill\ 

A Cornmissüo aoceila a emenda. 

N. 162 

.. 
• 

Ondo se di:~: nm offi11ial do justica 720$, na voi·ba 12 -
Justiça Federal - do E,lado da Parahyba diga-se: 2 oHI
ciacs de justi~a l :H0$0(111. 

Sala ·.:las Commissüe:, 24 de dezembro do i923, ....., An
'toi\io. Massa .• 

Justi{'icaçao 

O sorvico un · ,Justica, principalmente nti parlo criminal, 
tem nugmenlaodo de modo tal quo se torna impossível um 
unioo oi'ficinl de ,JLISLica dnr cumprimento, o que d'ú. lugar 1l 
srnndo d!'morn no andamento dos processos o feitos pem:lon
tes de andamento. E' o proprio juiz seccional da referida 
soccüo quem insistentemente reclama a providencia a!ludida., 

l'Al\ECER 

' A Commissüo 6 conlra~ia. 

. .. ' ' I, 
' 

I 
,f 
! 
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N. 163 

A' vrrba 12 - Supremo 'l'ribunul Federal: 

Pe.ssoul - Acr:rosc_t~ntc-se mui~ 7 :200~, pnrn pugumonlo 
de mms: 

Um chan!'feut·, sendo dous tm·uos do o~dcnauo o um de 
gratificacüo; 

Um ajudante, idem idem. 
Material - Accrescentc-se: o 30: 000.~ para acqu tstçtw 

de urn automovel para o serviço do í:ir, Vico-Presid~ntc do 
Supren1o Tribunal .l!,edoraJ. 

Sala ·das sessões, ~m 22 de dezembro de 1923. - A. Indio 
do Brasil. · 

Jusli/'icação 

A presente cmondu consig·na verba necPssaria para a 
acquisiçiío de mn uutomovel destinado ao sm·vico do Sr. V ice
Presidente do Supremo 'l'ribunal Federal e pagamento do 
um clutui'i'eu:· r. um ajudante. 'l'ratando-sr do Vice-Prosi
clente do mais alto tribunal ·jo paiz, não se comprchcndo qu(l 
ainda lto,jo não tcnlia S. E:-.. meio de l.raesportc fot'nccido 
pelo Estado, attendondo-se a sua alta reprosentaoão social. 
A emenda, pois, prGcura sanar essa J'alla, consignando no or
çamento recursos necossarioa. - A. l11diu li o IJras-il. -
0li'Qa1'ÍO Pinl~ .. 

l'ARECtm 

A Commissão nüo pódc aconselhar a accciLncüo desta 
emenda neste momento. 

N. 164 

Fica extensivo aos l'ilnccinnnrios publico~ civis que per
tenceram ao ~xtincto Coller:;io Naval ou freqü·entnram o curso 
de prcpnrntorios :t1lnoxo :\ Escola Naval o disposto no ar
tigo i' elo decreto Iegialnl.ivo n. 2. 0'•2, .do 31 do dezembro 
c!e 1908, afim do que 'Seja computado, .puru l) cl'.l'eito ·.:I e apo
Eentadoria, es~o tempo do sei'Vico desde. que tenham lido 
aproveitamento om taes osLa!Jelecimentos do instruccão mi
litar. - Olegario Pinto. - Pereim Lobo. 

Justificativa 

A omendn v)sa dar aos funocionarios publicos civis guo 
[requentaram aquelles estabelecimentos ·do insLrucciío mtli-

• 



lar às mesmas regalias ja ~unfcJ•idll.S aos ofl'iciaes da Ar
mada, mandando r: .. mtar p·ara o cffoito do reTormn, o· tempo 
cm quo serv1mm nnquelles estabelecimentos. 

I'AilllCEII 

A Commissão acceila a emenda para constituir projecto 
especial. 

N. 1G5 

Cousigna<)uo 3i - Sui•VCJH;üc.>: 

Na Ba!Jia: 

(.Du ~apilal du .J<;,[udo): 

Lyueu de Artes e ·Jfficios, 5:000$000. 

Sala das &essões, 24 de dczcmbo de 1923. - Pedro Laao. 

l!tsti(icação 

O que visa a JH'Cscntc emenda ú o resl.abclecimcnlo do 
uma rlotaçiio que se vinha sempre dispensando á utilissimn 
inslituicüo J,yceu de Ar·tes e Officios, ua Bahia. 

Nüo so PJ'Ccisu cnnumcr•aJ' os scrvir;os o pr·oslimos em 
que se tem acrcclitarlo o r.yccn, com mais de 50 annos de 
cxistencia c cJm um aeer·vn de immensos beneficias ú vida 
profissional r educativa do nrnn gr•nnodc população. 

Assim. nenhuma jusl.i<!a ú de mais sobrclevancia que n do 
se restahelocor e>sa clotnção, restituindo a uma instituição 
benemcritn aqu iii o que se pódo considerar um proveitoso ser
viço ás artes c aos offioios na Bahia. 

PARI!OEII 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 1G6 

C~nsignn~fio 37 - Subvcn~õcs: 

Nu Bahia: 

(Do int.erior• do Estado): 
Loiu-sc: Hospital do N. S, da •Piedade, da oidndo do 

fJomJ'im, 5:000$000. 

Snlu dus sessões, 2/t do clozurnbr·o do !023. - Peclro Laoo. 



-240 

Just i{icaçúo 

Nos orcamcnlo; nntct•iores o hospital tia cidade do Dom
fim vinha sondo subvencionado, iss·3 ha dous annos, .porque a 
sua cxislcncin é muilo recente. Embora assim, as utilidades 
do hospital cresceram, os >cus scrvicos cstiío sendo de con
sidcravcis rcsullados ú populaciío daqucllr. município c dos 
municipios vizinh3s, de modo que, considcl'ando-sc esses cf
i'citos >alutarcs c o interesse c carinho que ao Governo está 
merecendo a zona de que a cidade do Bomfim é sédc muito 
importante, de toda jusLicn 6 se volte o Congresso a dispen
sar a~ Hospital de N. S. da Piedade os provcilos c os amei
lias que lhe estilo ás mãos, na certeza de contribuir cfficnz
mcntc para o bem c a felicidade do uma grande terra c do 
:um povo laborio>o. 
; __ D_ahi, a justificacilo da presente emenda .. 

PARECER 
,--··- . 
' 

A Commissãci não púdc uconsclhm• u approvaciio da 
emenda •. 

N. 167 

A' verba 37 - Su!Jvencões: 

Para o Servi<;o de Prophylnxia da Tuberculose, na Ba
hia, i00:0(}0$000. 

Sala dus sessões, 24 de dcz·cmbru t.lc 1023. - Pt:d'I'IJ. Lauu •. 

Jttstl{icaçúo 
' ... 

'A emenda consignando a verba de -100 :000$ visa dolat• 
·esse servic~ de recursos ncccssnrios parn o bom desempenho 
'do combaLe (L tuberculose qLJe .tanta~ o tantas vidas tem coi
fado cm upsso paiz. 

PARECER 

'A Commissão acccita a cmcndÍI reduzindo, porém, a. dota-
cão a 75:000$000. · 

' 
N. 168 

A' verba 37 - Subvcncõcs: -· 
On'dc so diz: Abrigo dos Filhos do Povo, 1 :5001:!, diga-so: 

'Abi:igo dos Filhos do Povo, ·10 :000$000, 

'' 
Sula dus sessões, 24 de dezembro de -1023. - Pedro La ao. 
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.! us ti fi caçiio 

O abrifp a que a emenda pl'OCUJ'Il bcn~ficiar tem no 
actual m·çamcnlo uma subvenção de I :500$ que para nada 
5Crvc, attcndcndo-sc :i actual caJ•csl.ia de todas as utilidades 
ncccssarias. Presta cllc grandes auxilies a necessitados e por 
isso •l . .iusto que essu subvenção ·seja elevada para 10:000$000, 

p,\nECEII 

A Commissão L\ contraria. 

N. IGQ 

A' verba 37 - Subvencões : 

Pam a Santa Casa de Santo Amaro, eleve-se a subvencã~ 
a 10:000$000, · 

Sala das sessõe5, 24 ue dezembro ele fQ23. - Pedro Laao .• 

.Tnsti{icaçáo 

TJ•af.ando-sc de uma casa de caridade que presta grandes 
soccorros !I pJpulaçiio pohrll c operaria daquella cidade, ó 
justo que, attenf.a a a~tual situação de carestia, seja essa sub. 
vcnciio augmcnlada como se propõe na cmcncla, 

PJIRECER 

A Comniissão ó contraria. 

N •. 170 

Onde convier: 

Art. Fica prorogallo atú 31 de dezembro de 1924 o 
prazo a que se refere o art. 1', do decreto n, 4.624, do 28 de 
dezembro de 1022. 

. l'aragrapho unico, O pt•azo csf.abclccido no citado artigo 
vigorará tambcm para os caseis de locacões de casas de re
sidencia, ·cujos contractos se vencerem no decurso do cor
t•ente anno c ntó 31 de dezembro do 1924. 

Sala das Cemmis>õcs, cm 24 de dezembro de 1923, -
ll'incu. Ma citado. ,•i 

S. - Vol, XIV 
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Justi{icaçO.o 

l'ara evilar o perigo do núo ~ct· appr·ovarln .a pr•or·o~·acão 
11ló 31 de dezembro f!C 1924, do prazo :dlnrlar om 30 drl ju
nh3 de :192.1, nffcreco por enut.cln n pre~ent.o emenda, visto 
llSf.ar n encr.rrnr~se a sessão Icglslntlvn, 

Assim haverá sempre melo .ele d~crdlr->c a mnt.r.rio nln
da os! o nnno, 

Rala da& ·Commissões, cm 24 do rlozr.mbr•o ele I ü23, -
/1'illen Machado. 

PARECER 

A Commissão accoila n cmonda com excepção do para
grapbo unico. 

N, 171 

At'f. !.' Ftcn'•crcndr. um quadro llffocllvo rio '28 snb-rn
spccf.o·res sanilarios rnraes na Direcf.oria ele Snnenmcnlo IJ 
Propbylaxia Rural. . ... 

· '§ l." IJesf.P. qúaélro farão parte todos os act.uaes funccio
nnr·ios tochnicos dcst11 direct.oria que tenham -entrado par•n o 
Scrvi~.o r! e Saneamento c. Prophylaxia nural alé 31 de dezem
bro de HH O (anno da creaciio do ser·vico) que não lenham 
cargo üfrect.ivo em outro qualqufrr clepartamenf.o da· admini~
t.raçilo publica ·o que oocu.pem o cnrgó dó chefes do sorvico 
nos E~f.ndos o todos os nr.t.unrs inspoct.orcs no ~srvlco· dó Dl·8-
tríoto· Federal o :os· sub~inspectores dos te quo M lllB8tno tó~ 
nham chefiado .Postos, sendo os· domais lagares prermchi!los !i 
critcrio do Governo. 

§ 2.' .Os cargos de inspectores em commissiio e chefes do 
postos no serviço do Disbrlcto Federal serão providos ·pelos 
:runceicmarios dest.e quadro, de accOrdo com o oriterio de an
tiguidade e merecimento. 

Art. 2." As vagas a' se verificarem neste quadro serão 
preenchidas por concurso entre os funooionarios technicos em 
commissã·o na mesma dircctori·a e qu·e exerçam as suas fun
cções no mini mo h a tres annos. 

Arf .. 3.' A medida que forem sendo snnon:das o lncorpo
r~das. do accl\rdo co~ o fieg1Jlarnent.o do D~partamento Na
ctonrll do Snl\de P·U·blrcn, á Drrectorln dos Sorvlcos .Sanltnrio> 
Torr~stres, as zonM rurncs do Disf.rlcto Fedílral, serdo trnns
lferidos para aquclla os funccionarios deste quadro, 

. Sala das Commissões, 24 do dezembro de 1923; - /rine" 
Machado. , ,· , 

. , . Justi/ica.çO.o 

A preslllllo emenda é ncccAsnrin· B ·vom -.Jitlandot• tis eXI• 
A"enc-lns do ser·vico, Elia vem complotur o mclltot'al' a or!!U• 
nlzaçüo da prophylnxia rur~l. 
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' ·A ·materJn 'desta on11Jndli 'Já 'tem Sid6 .. es'l.údildli ;na Com
missão, que acha I"azouvcl a constituiçilo do um quadro effe
c~iv~:- d~s. funccionari.os a. que se a Ilude. A emenda, portanto, 
estd no éaso dê ser.~ppc~vada. . .. 

· ... .: ,•,.·, . 
' . 

N. 171 A 
- . 

.Ar L. Os. opor·arios àns offioinas graphioas. da Inspe· 
ctoria de DemugriJ,phia Sanitaria, :Educacilo o Propaganda 
passam a ter vencimentos annuaes;-dividldos cm dous ·terços 
Cle ordenado c um torco de S'ratiflcacüo, expedindo-se-lhes ·?S 
J·esp_eot!vonltitllle do'·noméncAo. ··· · _ ·· . 

•' . . . . . . ' ' ' . . . 

Justt(tcaçl!o 

Nilo so póde negar aos operarloe destn~ otfleinas o que 
.iá se· ooncedtou aos de outras, · 

~\ in~dldii 6 lnt.círnmentc justa ê nccessarln.. . . -. 

_ Sala'. das (lommissõcs, 2~ do dazombro de 1923. - lrinP.r; 
Machl/llO. 

, .. . ·'· . . .· 

A Gommlsslio nno pode nccoif.ar n presente emenda. 

.... 
... , . ' N •. 172 . 

· onde convier: 

. . •.· . . ....• ~· 
r ' •• 

" .... ·. 

&o oonatdorrulnM vnlfdo~ os Gtnmes prestados perante 11 
Escoh\ Mcdico .. Cf~d·rS'iC~ tio Porlt! ~ló~q. e~ 41arcllio de LI~ 
cerda. · · · . 

' ·-
• · · Justi(icaçr7o · .. · 

' ~.. . ' . .. '. ' ... 

11. escola rlc quo lrnliC n rinicnda vem so . rocórnmÕndarv',e~ 
polus. 11tmlgt~llh1dos ~crvicos prestados ·no ensino medico, pe,o 
Mt1 ·corpoeduccntc, ·conlitituido· do,·notnvcfs profe!~oros·:e !li! .• o 
rigor c0111 que silo ronos o~· oxnrnas li :conferidos IY.! dlpiDinU. . . . . . 

- l'AR!Ull!l\ 
.. , .~ 

A Com~isslio níi~ · ncceitn 11 presenta en'lt!n~a .. · 

• 
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N ., 173 

Verba n. 2ü - InstiLuto Benjamin Oonstnnt. 3' - Pe!· 
soai subalterno: 

Em vez d.c «1.2 aspirantes ao magislerio, gratificação róis '•ii O$, Lotai 5 :ltOO$», di·S"U-Se: «W aspirantes ao magisteri~. 
ll'J'atificaçüo 1 :200$ total 111 :000$000». - Mm·ciUo de La
ccrrla. 

Os !lspiranlcs aD magister.io <JUO conslituom um posto 
inicial do corpo doQcntc não devem, para decoro do oosino, 
ganhar menos que os serventes da sua reparticão. 

Os aspirantes são obrigados: 

l", a prestar CJS serviços que Uws forem designados ·pelo 
director, na qualida.do de coadjuvantes, quet• no curso Iitte
rat•io, quer no profi-ssional, quer nas salas das dictantes co
pisfas, quer nas salas de estudos; 

•2", a tomai' pat·Le cm todos os trabalhos ordinarios o exLra
.ordinarios dos coros o da orchesLra; 

3", a substituir os repetidores cm suas faoJLas e impedi· 
mcntos (art. 82 do regulamento de 16 do novémbro de 19H, 
decreto n. ·D.HG). 

Accrcscc que, devido uo desenvolvimento ·do ensino e nu
emento ·de alu,mnos, passa•rum os aspirantes a leccionar tur
mas inteiramente separadas das dos pi•ofessorcs, dando assim 
vcrdadeii'llS nulas: dest'arle, voem, de ha muitos annos, das· 
cmopehando funccõ~Ys idcnticas ás dos repetidores, IIJ!ém das 
que lhes pt•cscrcve ·o regulamento, permanecendo, entretanto, 
nas mesmas condicões cm quo se achavam a 33 annos atraz, 
percebendo uma gratificação mensal de 30$000 qu·e a tabella 
Lyra elevou a 37$500, menor quo a dos sc!'Ventes, que teem 
como cllcs. casa. comida, l'oupa lavo.da, etc., o p<lrcel:lem a 
gratificacão do 50$000. 

Emquanl.o assim acon loco com os aspirantes, os prMcs-
8nres, repetidores, mestres ·o contra-mestres do mesmo insti· 
tu·to tecm melhorado do condições com vencimento! mais que 
'duplicados, e muitos 'lagares tccm sido crendos para pessoa! 
cxtcroanhas ao cslabclecimento. 

•Convem ainda accrosconlar que se trata de um instituto 
<lc cegos, onde a bibliothooa cm pontos salientes é paupcrrimi\ 
o os lllpparelhos de cscripta não são os mais modornos, ~o:• 
,,.o quo a sua acquisiçiio ó caríssima. . 

O augmonto da dcspeza sará apenas de G :G00$000, por
ITUanto .frí existem na citada verba 2:400$000 d~stinades a um 
Jogar inexistente do auxiliar de violino. 

IPa!'cce, pois, do inteira .instica n adopção dn emenda, que 
vem favorecer uma classe tão mal 'remuncrwda e que •. po~ 
falta dos recursos ncccssarios, não pódo ampliar os seus co
nhecimentos para .moJ.hor uttender tl.s· c;tigllllcias do ensino dos 
seus ·irm~os da in·roz1,unio.: •. , -~· .. 
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PARECER 

A Commissüo ncccHa a cm o!) da. 

N. 174 

Onde convier: 

· ArL. Compnnrlo-sc o quariJ'O de guardas do Museu Histo
rie~ Nacipnal rlc cinco J'nnccionnrios destes sm•tí designado o 
ma1s nnt.1go pura exercer as fnncc•ies rio zcladOJ•, 

Em 2!a de dezembro rio ! 92:l. - Eusebio c(e ;t/lrlrade. 

lu.~ti{icação 

Attendcndo a •1uc o Museu Hist.orico, como se vê do sua 
designação, tem a seu. cargo objectos de incnlculnvel valor c 
Que pa1•n sua bun conSCI'Vncão c rcpm•o;; h~ necr.ssirlndc de 
existir um cncart•cgado .rJo ilCPVi~o no quarii'O dos guardas, 
com o qual a administração suprrior possa se· entender dire
ctamente danilo-lhc as insll'UC(•õc~ que se toPnarcm ncces
sarins ao bom andamento rlO's servicos que lhe estão afrectos, 
fica cslahelecida a designação elo •Zelado!'» pat•a o mais an
tigo dos guardas como determina u mm.ndu apresentada, não 
trazendo r! e· fórmn alguma nugmento do do :reza. - Ensebio 
d~ Andrade. 

PARECER 

A r.mr.ndn contém materia regulamentar estranha ao or
çament~. 

N. f75 

Onda convier: 

Art. Sempre que o .iuiz feclc.ral satm da s.:-de da se-
cção cm diligencia a ponlo dclln distante mais <lo 24 hora·s, 
passará 11 jurisdiccão plena ao substituto, ccr.qervando sómen
tc n· .im•isdiccão limil.adn ao feito tu,io PJ'oparo o afastar da 
stldc. 

Si for o subsl.iLuto que sahir, lransfc1·irí este a juris
diociio· elo seu cargo ao primeiro ,,upplcnlc, nas mesmas con
dições. 

Paragrapho u:nico. A parte 11 qu~~ in~crossar a ~il.igcnc!a 
indemnizar,!\ ao juiz <la ncrda da gJ•allfJCaouo do oxorCICIO, CUJO 
vnl<lr, calculado pelo tempo quo durar a diligencia,. sor1\ pró-
;vi,ame!ltO· depositado .. - Ltti: Adolpho •. · . 

• 
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.. As leis organizadoras _dll ju'stica federal dio.ao ju'iz o ar
b!LrJo de commetter ou nao aos ·sup.pl&ntes a~ dilligencias que 
se ef~ectuarem fóra da séde C:a secção, admittindo assim que 
m~.smo actos de preparo elos processos effectuados a grande 
distancia da séde po·ssam ser presididos pessoalmente pelo 
juiz (de.creto n. 1. 420 A, de 21 de feverei:-o di! 1891, art. a 
lei n. 221, de 20 de novembro de, 189.1•, art;•t9;' consolidadas 
no <!ecreto n. 3.084, de 5 de novembro ele 1~9&,. art .. 71 da 
'Parte· 1•). · · · · 

A·pratica tem''derhónstrado á necessidade de modificar essa 
disposição. A retirada do juiz federal da séde, nas secções de 
gran~~. exten.sijo .. t~rritorl!ll e difficie.ncjlls •. <iJL ~iQ'S de· .. com
mumeaçlio;"como,· por exemplo, Matto Gro·sso, traz graves per
turbações ao serviço da justiça paralyzando, não raro por mui
tos mezes, o serviço fore.nse da secção e sacrificando assim os 
interesses de todos os que recorrem a justiça para amparar 
aos das partes de um só feito. Foi, sem duvida, comprehen
dendos esses inc!liiVententEill que;o ·Supremo Trfhuna!,.'fnterpre
tando restrictamente essas disposiç!!es citadas, resolveu recen
temepte ILdV!lrt.ir, como instrucçllo, a um juiz fedeal e ao su
:stitutp deste, não lhes· ser licito aUISentarem-se da séde ·da· !ie-
.cção para pontos d~lla distantes mais. de 24 horas. . 

Mas se o amplo ·arbítrio dado afra juizes de sariem ou não 
das suas · sédes •quasequer que fo.sem as distancias a que se 

. transporta-ssem no preparo dos feitos, acarretava t!o grave:s 
prejuizos á. admini:straoão da justiça, a limitaoão dessa liber
dad~ da. maneira de.terminada pelo tribunal terá como con
sequencia damnos talvez não menores ao s~rvicc- publico, á 
boa ordem do processo e aos interesses que se valem da jus
tica. E isso porque importa essa ·solução em uma verdadeira 
prohibicãc. aos juizes de sa:hir da séde, pelo menos para gran
de numero . de seccões em quo os cent~os populosos distam 
muitos dfa's uns· dos· oútros. · · · · 

l . - < 

!Ora. ha diligencias que não podem ser commettidas aos 
supplent.es, Juizes que só teem jitrisdicção em seu municipio: 
uma vistoria em um immovel, por· exemplo, é um acto que não 
póde ser subdividido, praticado p_or parcellas, fragmentaria
mente, .pelo que, se esse immovel abranje em seus limites ter
ras de dous ou mais municípios (caso frequente no interior 

.do ·Paia; como ·é .. sabido), .. a vistoria· só pOdeJ.'á .ser presidida. 
pelo juiz seccional, que tem jurisdlocl!o em todo o Esta~o, ou 

·pelo seu substituto nos casos em que,roomo ·prevê a fel, este 
funcciona. Alám disso.- é preciso·accresc~ntar. mesmo noa ca
sos em qué se nlío ·apresenta .esta impossibilidade le.gal á i·n
tervençiio do's supplent·es, actos ha do pro~esso que não de: 

.:vem .ser confiados a estes juize.s, homens le1gos em sua quas1 
totalidade e lnexpertos das regras proces~uaes .. que nem ao 
meno·s dispõem de um n.pparelhamento judiciaria e!floiente, 
não contando siquer auxiliares effectivos .. 

. .. Parece, po!B;- deimfe disso_; 'éiu~ a vérdade!ra: s:olucllo ,para 
:o .. caso será· nllo prohiblr .q!le . sniarr, os. juize.s da~. séd,es. em 
· dillgencia·s, mas· obviar· os n~oonvementes. _.dessas · au.~~?~.las 
prolongadas, E' o .que visa a emenda o~a -apresentada • · .... · · 
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~· ' ". 
PARECI!II 

' . . . . . ' 

A. emonda pódo sBf appi'OVIIida para constituir .projecto 
•>Specinl, . . . 

N. 176 

Onde convier: 

Art. Nos serviços industriaes c~plorados por parti-
culares ou pela· Uni1io.pelos Estados ou pelos municípios, a du
raçllo pelo ·trabalho effectivo dos operar1os e trabalhadores em
pregados de um ou outro sexo, nlio poderá exceder de oito 
horas, por dia ou de quarenta e oito noras por somantt ou de 
uma llmitaçlio ·equivalente,' calculada· para um período de 
tempo div-erso ·da semana. - · 

§ Os infractores ás disposições do. presente artigo_ se-
rão passiveis de multa de 100$ a 500$, elevadas ao dobro, no 
caso .. do relnoidenoia. 

Art. Todo o trabal'ho executado fórn do"horario- lcllal 
considerar-se-hn como sendo cxt.raordinario. 

Art. A fixação do horario legal aos operarias e traba-
lhadores em geral, não importará de modo algurrl em rerlu
cçiio. de vencimentos, ou- perda do quaesquer vantagens ad
quiridas. considerando-se como passiveis de punição a lnfrin
gencia do presente di.spositivo. 

Justificaç4o 

A presente medid-a atfende li uma aspiração de todos os 
operarias. trabalhadores em geral, que espoliados nos seus 
direitos de t.rabalho, e hora legal, sendo ,justo que seja posto 
termo a esta omissão fios poderes competentes, amparando 
os .trabalhadores, na parte ~uo por mais simples .é de grande 
rel~vancia a sua instrucção, c vitalidade individua~. 

Annexo á presente justificação o memorial que me foi 
enviado por esses companheiros e arrJigos: 

«Exmo. Sr. Senador Irineu Machado - Operarias, abai
xo assignados, da Fabrica de Caloado, em S. Christovão, a 
V. Ex. pedem um especial favor. o que cm nome dos seus 
companheiros, desde já. agradecem, o corria complemento hy
pot.hocam os seus humildes prostimos . 

Operarias, ha muito soffredores, não acreditamos nem 
temos fé que' tenha effeito ainda este anno, a proposição con
stante do projecto da Camara dos Deputados que regula entre 
outras cousas o regímen de oito horas de trabalho, e como 1~
mos muita confiança s6mentn no vosso valor, pelos factos já 
comprovado nn parlamento brasileiro, eis por que alvit.ra
mos a seguinte medida, que será um golpe de victoria dos 
operarias particulares e um ~;rande A"est.o d~ V, Ex., que re
present-ará na campanha prilhant~ que se fcrir4 n9 proxlmo 
pleito de i924. . -- -- - · · ·· - · 
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Si V. Ex., nos orçamentos, por medida ele nrncnda na 
.Tuslir}n o Negocias Inter•iot·os, l'ornnr• via,·ei o disposto no 
art. 1' dn. proposição da Cumara dos Deputados, relativamen
te ao h oraria do trabalho, alterada por nós em alguns pontos. 

De morln qur n tlnrlil' dn i do janeiro de 1924 o. horario 
de trabalho no Dist.t•iclo Federal fiqlue legalmente consti
tuído de 8 horas por dia ou .\8 semanal. 

E juntando no mesmo dispositivo como grave infringen
cia, o não cumprimento. 

:E confiando na bOa vontade de V. Ex. a presente aspi
ração dos operarias daR fabricas de S. Christoviio, somos de 
V. Iii ma. personalidade, g·ratos. - A commissüo: Bento da 
Silva Braaa. - E1'Jlesto Nunes Sobrinlto .. - Antonio do Na
sclm.ento. - Francisco Rorlrlauc.~ do.1 Santos. - M'anoel Lo
pes de Bar'l'os. - Edaar Austero Soares. - Antonio Atanocl 
do Nascimento. - Antonio Gomes da. Silva. - Guida Tor
'/'C.I, - Joaquim Atm·qucs.~ 

Sala das Commissües, r.m .24 de dezombt•o de 1923. 
lri71CU J1l achado. 

PARF.CRR 

A emenda pódc ser• npprovada para constituir projecto 
e5pccial. 

N. 177 

Onde convier: 

Augment.c-sc rle iG :000$, a vcr·hn <Matcriab - Secreta
ria rio Senado. 

Este accrescimo (: para pagamento de funccionarios da 
Sccretat•ia, nomeados cm 1020, r•clntivos aos mezes de no
vembro c dczcmill'o, que clr.ixnr•um de receber por falta de 
w~. ' 

Saiu rias sessões, ~:l de dezembro de 1923. - Jer'olt!J!IIo() 
Monte{ru. 

Justi(icnçtio ·'' 

A emenda acima vem apenas satisfazer uma divida rc
sultnnlo rle disposi\'ão di' lei até agopa niio cumprida cm re
lação aos funccionnl'in., da Sccr•clariu rio Senado. 

E' o que decoJ't'l' dn di!Cl'rJ/o n. lo.ü32, de ü de .ianBil'o 
de Hl23, (ar L. 3", n. XXI) , 

l'AR.ECER 

A ,Commis.slto acceita a emenda, 

I 
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N. 178 

Onrlo convier: 

Arf.. O magistrado on membro do Mi.nist.e·rio Publico 
FcdeJ•al c o do Districto Federal, o o~ minisLJ'OS do Tribunal 
de Cantas, que se invalidai' no serviço publico, poderá ser apo
s~nl.ado merlia:nl.o as seguinll•s conrJições: 

a) si contar menos de 20 annos de serviço publico, ter1\ 

direilo a tantas vigcsimas purl.cs rio O!'(!enarlo quanto~ forem 
os nnnos do rlil.o srrvi~o; 

b) si tiver mais rle vinte <~:nnos, sep-Jlie-IJa ahonado todo 
o ordenado; 

c) si o tempo de serviço exceder de vinte fl cinco nnno.1 
ficará com direito a lodos os vencimentos. ' 

Paragrapho unico. Para o effcilo rio disposto neste ar
tigo, os vencimentos ~erão os percebidos pelo magistrado ao 
t.~mpo em flUO reqneJ'rJ• a aposentarlOI'ia, submcttondo-sc 
ap~nas a um cxnmr. medico para a comprovaçiío da invalidez. 

Ar!.. Aos funccionarios publ icos c magistrados, quo 
ainda se encontrem na l'ffrc.fiviclade c que ao ~ntrar em vig·or 
a. lei da dr~pcza para 19Hí, n. 2 ,921, do 5 de Janeiro do mes
mo anno, ,i;í so a~havam no goso do> direitos que lhes advie
ram do di:;posl.o na lei ria dcspcza para 1!!11, n. 2.356, de :H 
de dezembro do ·191 O, ar!.. 95, no tocante ao seu tempo do 
serviço pi·ovincial on estadual serão cs;;cs direitos assegu
rados, assim como as demais vantagens concedidas. no cil.arlo 
artigo. 

Ar!.. o~ minis!J•n;, r rlrmais runccionarios da Justiça 
1\lililar, para os eJ'fcilos da aposonl.adoria, seriio inspecciona
elos por uma ,iunl.a mnrlica do Cnr[lo dn Saude rio Exercitn. 

Sala rins ses;;õos, 22 do dezembro rlo 1923. - Jermrunw 
Montei-ro. - J?usrbio de Antlrarle. 

Jnsti{icaçiio 

A presento emenda traduz uma jusl.a providencia em fa
VO!' dos magistrados. Niio Irar. o menor augmento do dcspczn . 
• Tt\ foi objoclo rlo esturlo o de rliscussão nestn c na out.ra Casa 
do Cong·resso qualquer das rlisposicõo; nelln inclusas. Morcco 
a ncccitaçiio da CommiH~fío. 

Sala das sossõcs, 23 do dczombro de 1023. - Jcro·nym.o 
Monteiro. 

PAI\ECII\ 

A emenda .não pó do se~ nccei.tll no orQamento. 
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~: ANNA~S· UO Sllt\IIJX: 

'· N. i79 

Ondo convier: 

··. . Art. Os vencimentos dos funccionarios da 4' Delegacia 
.o\ uxil iat• l'lcum subm•dhta·dos á tabella seguinte: · 

Os inspectores, a ... , .•... ,.................... 8:400$000 
Os auxiliares de escrip La, a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 :400$000 
Os investigadot•es de 1'. a...................... 6:000$000 
o~ invesoLisadores do 2', a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 4:600$000 
Os investigadores de 3', a...................... 3:600$000 

Sula das Commissões, 22 de dezembro do 1923. 

Justificação 

r Já ern 1921 o Congresso approvou em cauda Grcamenta
I'ÍII a~. tabollas constantes da presente emenda, cujo orco.mento 
foi vetado. Com a !abolia 41Lyra~. o pessoal da Policia foi 
lambam melhorado; entretanto, todos nós sabemos a inferio
ridade do• vencimentos desses funccionarios relativamente 
aos das d~mnls t•oparticões do Esl.ado. 

A vida está "arlssima o ca.da vez mais fioa peior, e cita
rei nqui alguns exemplos rta carestia para que o Senado ajuize 
da razão desta emenda. 

A carne vcrrlo e&tá a I$500 o k!lo, a carne secca a 2$700 
o kilo; um simplns con1modo, aluguel, 100$ (~arto); um uni
forme de b1•im lmki, que custava 25$, custa 10$; um uni!or
mn de brim, panno azul, ordinario, de 58$ passou a iSO$ (no 
minimo), e um terno de casemira, d.e 90$ e 100$ passou a 
350$, no minimo.· 

Ora, d claro que mesmo com .a tabella «T,yra), os rBdu
zidos vencimentos dosl.o pessoal não estão n altura das ne
cessidadlcs dos respectivos funccionarios, sendo esta emenda 
uma providencia salvadora. 

PAI\ECJ!R 

A emenda nii.o p6do ser acccitn. 

N. 180 

Verba J 5•: 

. : AuA'm~nlnrln rio :1:000$ pnrn pngamonl.o do supplonte de 
rteJegudn incumbido do snrvico do policiamento nas feiras 
livr~H, durunlo o exrJ•cir.in rio 102~. 

Sfllfl das 8rssõrs, 21 r!~ rlrwmhro rio 102~.- lrineJI .!la
r.il«<do, 

i' .I 
I 
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Ju.ati(icaçtlo 

O supplente de delegado· incumbido do polioia.mant.o das 
feiras livres é obrigarlo a permanecer desde as prínieiras ho
ras da 111anhií até depois das I I horas, nos locaes em que ·ellas 
HC realizam, sendo por isso foroado a fazer refeicões !óra de 
sua casa, sem que para isso receba o menor àuxilio do Go~ 
verno . 
. .. . _:·:E· PU11~- aLtenàet• ÍiD. pagamenLo .desse auxilio, de 'todo o 
ponto justo, que ll omericla propõe o pequeno augmento de 
3;000,000: . . . 

,... . .. "• 

.. . , 
· PARECER ., · ... : '· ·.' 

A emenda não deve ser npprovada. 
' .. '· . . ... 

N. 181 

Onde conviér: 

· · .. Picá~~ ·Governo .autorizado n incorporar á. Universidade 
do Rio de Jnneh•o a Academia de Commercio, cujos diplomas 
já se acham offloializados por lei federal, mns sem onus para 
11 Unillo e nas mésmas oondioões que a Faculdade de Direito 
da mesma.oirlnrle: - Jlfarcilio de Lacerda . 

. •' '' 

· -· · ·.- JusUficação 

. . ..... 

,,:.-:.: .. :.:: .. ·· .. -~ · ... :·_, .·_-;, . 
. .- A.Aoademia.do Commercio do Rio de Janeiro, fundada em 

!902, foi reconhecida de utilidade publica pela l-ei federal nu
. mero ·i .339, ·de 9· de· janeiro de 1905, que declarou os seus di
, ploma~ como. de caracter ·offioial e a constituiu orgão de con
sulta do.Gove!'llo·.em mataria de industria e •de oommercio; 
e tem sido, po1•. varias leis . federaes, considerada padriio do 
onsino commereial no Brasil, pe!o que as outras instituici'les 

. .simi)arc~ teei)'J _si~o concedido, _pelo P~der Legislativo, a equi
pnrnallo do~- seus diplomas; eom a obrtgaclio expressa de cum
pr·irem o progrnmma do ensino eónstante ·daquella lei nu
mero 1.33n, de janeiro de 1905. 

E', pois, do tuda a convenienoia, para a uniformizaoiio do 
ensino superior, que a Universidade do Rio de Janeiro, a ex
emplo •do que já acontece em· outros paizes cultos, seja oom~ 
pletada com n incorporacão da Acndemia de Commercio, insti~ 
tu t(l de• ensino de sciencias economicas. que, possuindo patri
monio proprio, já tem dado, em 'mais de vinte nonos de tiro~ 
cinio, provas bastantes dn sua idoneidade e efficienoia, sob a 
fiscalizncüo. o com, o applauso do Governo, conseguindo-se 
assim, som nenhum· ónus peouniario para o Thesouro e· com 
grande' vnntngern pnril 11 diffusüo do ensino das soienoias com· 
merciaes. esse resultado, convenientemente resú111mentado e 
fiscalizado 'pelo Conselho UniverAitarlo o pelo Conselho Supe• 
l'ic,z do Ensino, 
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PAilECER 

.11. Commissilo póde neceitar a emenda. 

N. 182 
Onde convier: 
Substitua-se o art. 26 e seu .paragrapho unico do regula

mento que baixou com o decreto n. i 5. 776, de 5 de novem
bro de ·1922, pelo seguinte: 

Art. 26. A venda dos penhores vencidos será feita em 
leilão realizado na propria casa de penhores por leiloeiros pu
blicas desta Capital, a escolha do proprietar!o do estabele
cimento. 

Sala dns sessões, 24 de dezembro de 1923. - Joú.o Thomé. 

Justificaçú.o 

A providencia contida na emenda tem o seu fundamento 
· no principio de que «confinnca não se impõe,. E' assim que a 

emen-da terr, cm vista remediar a situncão creada por aquellé 
regulamento, contra todos os princípios de direito com assen
to no vinculo de r•esponsnbilidade originada das transa.ccões 
de penhores entre mut.uantes e mutuarios. ·Não se concebe 
como se estabelece a obrigacão de deslocar do poder do mu
tuante os effcitos dos penllores confiados á sua guarda, como 
fiel depositaria perante a lei, para entregar taes efft~itos a lei
looíros sorteados, que podem muito bem ter a necessaria ido
neidade, mas niio merecer a precisa confiança para a funeção 
que se lhes destina - de operar a liquidação dos penhores 
vencidos. 

Tnes penhores devem ser conservados na propria casa do 
pcnbot·cs, c alli rcaliz!!do o leilão, por leiloeiros publicas mas 
do inteil•u confianca daquelles que respondem criminalmente 
pelo desvio ou cxti·avi·o dos eff01tos penhorados. o confiados á 
sua guarda e responsabilidade. 

Em taes condicõcs a emenda deve merece~ a approvaçiio 
do Senado. - Joüo Thomé. · 

PA!l:ECEl\ 

A Commissüo acceitn. n emenda. 

N. 184 I. 

· E' concedida· ao Asylo do N. S. do· Nazareth mantido nesta 
cidade pelas irmãs da Divina Providencia, a stÍbvenciio annua 
de· 15 :000$000. 

Sala das Commissões,, 2'• de dezembro de i 923. - I1•incu 
Machado. , 
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Justificação 

As irmãs da Divina Providencia mantoem nesta cidade, á 
rua Hapirú n. 1151 um asylo onde recobom para educar o dar 
instruccão pl'imat•ta o profissional meninas pobres, orphiis o 
abandonadas. O nt.testndo dado pelo Dr. delegado policial 
certifica que no mez do ,junho proximo passado havia neste 
asylo 60 meninas recebidas graLuitamento o som outro au
xilio quo o da caridade e já foi apresentado para conheci
mento da Commissão. 

· Sala das Commissões, 24 de dezembro do i 023. - Irineu 
Machado. 

PA!IECER 

Esta emenda eslá pre,iudicada. . ... , 
" ... ' "' 

N. 185 .. 
Onde convier: 

Art. Em invoo~arios processados no juizo da Prove-
doria ·e nesiduos, nos quacs sejam requeridas vendas de bens 
!()arn serem ;realizadas por qual•quer fórma c;ne niio o e3f,a
tuido no art. G', § 1", da lc.j n. !, .HQ, <le 3·1 de dozumbro de 
1'012·1, rescrvat·-se-lm do p1·oduet0 da venda n quantum csta
belceido na citado artigo de lei, devido ao pol'teiro dos Au
ditorias, de quem cobra~~\ l'ecibo nos aut-os, o re.;1pcctivo es
crivão. 

· Sala flos Commissões, 21, de dczcmhr0 de 1023•. - b:incu. 
Machado. 

Ju.sti{icaçiio 

.1\. emenda visa uma reparncão de inl.eira ,jus.I.ica presta
da a um sorvcntunrio vit.nlicio, que conl!a mais do 25 annos 
do relevantes sel'Vicos· á ,jusLica dnsta CMtital, contribuindo 
com impasto .para os cofr.cs da União, sem perceber vcnci
mcn·Los do Estado, tendo como un icn funccão remunerativa 
~a ~e_J'Ventin vitalicia_ que exerce, as porccnta[?'ens nas ve;ndas 
~ud:tcmos, que dovorm ot1fectuar na conformtdade da CILada 
te i n. 4. 440, a1~t. 5". «Vide impresfO junlo - sobre leilões 
judioiaea». 

PriiV~do po;r co!lllplcto dos meios ncocssurios á sua su!b
sisLI:lncia c do sua numerosa J'amilin, o scrvcntunrio a quem 
a emenda especialmente apl,aveita, que ha mais de tres anuas 
se vt\ !Privado dos omolum(lntos que IIHl silo conferidos, cm 
lei, nem pot• isso so lem ni'ast.ndo do cumprimento de seus 
dovei'Os, set•vi.ndoo com dodicaciio. zelo e honestidade. 

E' que as wlludidrus vendas ,iudioioalls d·o suas attribui
cõcs Ic.gnes ·Siio s~·t>Lcmnt.icamenl.o ül'fectuadas por lei,Iooiros 
puhlieos, em virtude do alvnrt\s de nut.orizaciio passwdos pelo 
l'ospoct.ivo ,jnizo, em contrilrio, ali:ís, t\ obrilgatoriodndo esta-
belecida nas leis ciLadas. (Vide impresso junto.) . 
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'franroripcão da. lei n. 4.440, ,~"que se re.fere a. &monda.: 

Art. 6.' Nas vellldas de bens jUdicialmente . autoritadM, 
a que se. refere o art. t• do decreto n. 3.'9617, de 27 de do
zerilbro de 11110, ollhOl'l4, sempro, á União, como lmpa&to . da 
rénda; a deolma parte de percentagem dos porteiros doa :au
d!toNoe, a qual palll!a:a ser, em oada. lote u.prégoodo, da Ir 'f• 
até o maximo de 50 :OOO$, oobradu.e a.penas iloa .oompru.dore&. 
· L• Quando o producto da. vendá· éxoeder· de: oioooénta 
contos de réis (50:000$), os referidos &erv·en<lúari08 da ju!f
tiça nada mais perceberão, cabendo, entretanto, ao Estado, 
afora os 10 % j<ã. menéionados, a 2 f 12 % do produ11to que 
passar daquella iTmJortancia até á de cem contos dé reis 
(100:000$000). 

§ 2.' 'O conhecimento da Rooebed•Jria, em ambos os eas08, 
deve ser junto ao autos, logo que soja recolhido o imposto, 
mediante guia d~ escrivão do ~eito, tornando-se· isso llldis
pensavel para se tornar a venda definitiva. 
·································,~··········~·············· 
o o o o o o o o • o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 o o ,o o' 0 1 o 0 0 0 1 0 0 0 0 • 

PARECER . ' ·- . 

A Comm isslio nilo aconselha a approvação desLJl. emenda. 

N. !86 

' Escola Nacional de Bellas Artes: 

Destaque-se da sub-consignaciio do Illáterlal (verbas 38 
a 41), para a renovação das grades e molduras doe !IUIIdroe 
das galerias ou acquisicão e .. concertos de moveis, modelos, 
etc., i :200$, para gratifionollo a um servente que trabalha de 
carpinteiro . · 

. Balll das seaslles, 24'de de2er:nbro de HI2S. -/Mneu Ma~ 
c/uMlo. . . . . 

A twesenle emenda lliio Vêm liltkmentar despezas, desta~ 
cll.ndo das sub~coi!SignaoMs ·do material '"Para: rênovaciill dos 
quadros e molduras das galerias ou aoquisiciio e conoerloa de 
!novele, modo los, elo., sendo de inteirn .lusttoa ttué o ·Servente 
que trabalha nesse servico, que domandli hlbllldllde espllolal, 
seja ~tifloado com . essn . importanchl; oolt1t>. esllmU,Ió p_al~ 
seus servloos. · · · . " · · 

Sala dns scsslles, 24 de .detetnbl'o dé't928. - lrineu .ltll· 
chádo. ·. · ·· . : · 

PAl\llCER . "' 
A Commi§são ;não acoeita a emenda •. 
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··r, 

N., 18?' 

A' verba 37• - SubvenQ!Ies: 

Accrescente-se onde convier: 

Para a construccão de um pavilhão no Hospital Nacio
nal de Alienados, para a clinica neurologica, com vinte leitos, 
um laboratorio, um consultorio externo e uma sala para pre-
lecções, 200:000$000. . · 

Sala das Commissões, 24 de dezembro de 1923. - Costa 
Rodrigues. 

Julti(icaç4o 

. A cllnlca psychiatrlca e de moleatias nel'\'osas ·dá Facul
dade de Medicina do Rio de Janeiro foi deedobrlda em duas: 
Olinica Psyohlatrica e Ollnloa Neurologioa. A olinloa pay. 
chiatrica continuou a funcclonar no Hospital Naalonal de 
Alienados com o Instituto Neuropatologico e o Pavilhfio dB 
Molestius Nervosas. A clínica neurologica foi provisoriamente 
installada no Hospital da Miseríoordía, na 20• enfermaria de 
O li nica Medica, por concessão especial do DD. provedor da 
Santa. Casa, sendo para ella destinados apenas 13 leitos 1 Não 
tendo sido até agora construido o Hospital de Ollnloas da Fa
culdade de Medicina, e nllo podendo a mesma enfermaria tlcar 
sob. a dlreccão de dous medicos differentek o. :or .. Austrege
silo, medico da Santa casa e o Dr. F. Jlillposel, substituto 
da· clinicâ neurologtca; ora etii effect!vidade, e, aldm dle8o, 
eatando- insuffiolanteJDente Jnstallada a respectiva cllnloe, 
fica justificada a emenda supra: - Coatl.l Jloill'lgue•· 

", . ' PAIIKCICR 

· A Commissão acoeita a emenda. 

N. 188 

Emenda á verba· 21• -.Departamento· Nacional de Saude 
Publica - Rubrica .Saneamento· é Prophylaxia Rural -. Sub
consignação n. 8i3 - Pernambuco: 

Restabeleca-se a dotaclío da proposta. do Governo, isto 
é, 50o: oooeooo. 

Ju!ti(icaç/Io 

A dotação que a emenda manda restabelecer de aooOrdo 
com a proposta do Governo é a parte com que a Unilío se 
oomprometteu a contribuir para o servico de saneamento e 
prophylaxln rurnl no Estado de Pernambuco, em óont.raoto 
·regular firmado com o mesmo Estado, qUe po~ &UI vu ee 
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obris·ou a entrar com igual quantia. Em quanto subsistir o 
contracto nos termos cm que foi celebrado, não é licito a 
qualquer rins partes diminuir a sua contribuição. 

llio, 24 de dezembro de 1923. - F. A. Rosa e Si!va.
Munoal Borba. 

1'.\mm&n 

A Commissüo ucccila a emenda. 

N. 189 

Onde convier: 

. Art. Ficam revigorados, afim de serem empregados no 
pagamento, de accOrdo relativos ao exercicio de 1923, os sal
dos das dotações destinadas no serviço do saneamento e pro
pbylaxia rural pela lei n. -i.632, de G de janeiro, que fixou 
á despeza para o referido cxercicio. 

Por motivos diversos, a União pódc ter deixado do uti
lizar-se de parte das dotações alludidas na emenda c, de facto, 
assim aconteceu cm relação ao Estado de Pernambuco, ao 
qual ainda níio foi paga toda a contribuição t•clativa ao cor
rente anno rlc 1923. Tratando-se de contracto, é natural que, 
mesmo depois de findo o cxercicio, so pague o devido e pela 
verba respectiva. Para isso, porém, é necessario que o orça
mento para 19M, contenha o dispositivo da emenda supra ou 
oulros scmelhanles. 

Rio, 2~ de dezembro de !023. - F. A. Rosa c Silva.-
.11 anoal Bm·ba. ..11 

PARECER 
i ,. . ' ... ' 

A Commissão acceila a emenda. 
. ',, " .. 

11 ' 
N. 100 ,, 

A' vorbn 37' - Subvencões: ' · ·: 

Estado de Pernambuco - Accrosconte-se: Faculdade de 
Medicina, 50:000$0000. · 

Justificação 

O orcumcnlD pnra o oorreute exercício ~onsignou a vorbll 
do iOO :000$ para subveucüo dosLinucln ú Fnc)lldndo do Medi .. 

I 
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cina· de Pcl'JJU!libueo, iusLiLutu que ,i à conta cinco a unos do 
:funccionnmento. Mnnlidas comu foJ•am as subveu~õcs pura 
l''acul\lacles de ~~edicinu de oult•os Estados, nilo. é ,justo que su 
suppl'llna a da hculdude de ~lcdicina de Pernambuco. - ;lla
nocl Bo1_•brt, -F . • 1. nos a c Sil·va ,, 

l'AIIllCEU • 

N. i91 

A' verba 37' - Subvencões: 

llio Grande do Norte - Accrcsconto-so :' 

illscola União Artistas, de Mossorú, 2 :000$; CenLJ'O Opo
.. rario .Ccaramirmncn~, ~ :000$000), - J oílo LyrO!, 

Ju.slificaçiio 

' As duas insLituit;ões a que se refere esta emenda mau-
toem aulas gral.uitas para os J'iihos dos opcJ•arios o a· p·oquona 
subvcn~üo JH'OJlOSltl destina-se a auxiliar o custeio. das esco
las quo para tul fim ~xistcm. 

' . 

r :A Commis,;iio acc:eila a cmcmla •. ' . . 

N. :1.02 
· Onde convier: 

:ArL Fica o GovoJ•no autorizado a cnnceder, com todos 
IJs vencimonf.os, um anno de licença ao juiz federal do Estado 
do Rio ele Janeiro, bacharel Leon lloLJssouliorcs, a contar da 
unta cm que nclla on'trar. 

Em dezembro ele 1023. - Hnscbio de And1•adc. - !Jo1'• 
iwr.do. Monlail•o. 

/ti .I li r icação 

O . dlspoHílivn consLanlo da omondt~ cstd· ,j(ísTificado Jl_elo 
, nLLcstnclo que o acompanha, - Htt$a,bio. rla And1•adc. 

Os nhnixó nssh;nnrlns, rlntHoJ•rs crn mcclicinn, peln l~a
ouh!ndc do Rio. ele Janeiro, uttoslum o r]ue se segue: o Dr. 

S.- Vol, XIV - 17 
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1\NNIIt!~ Di) ~llNAPCI . 

. LÓOI\ lloussoulicrcs, quo SI) I cm achado varias vozes sob 
nossos cu i dado> profissionncs, vom, do longa data, sendo ac
comllloUiclo rlo uma pertinaz gustropal.hill, sobrepondo por 
J'rOCJUClltos o rcpttiuas crises clo\orosas, acompanhadas de lodo 
um corl.0,io de perturbações inhcrentcs a um estado mol'bido 
perfeitamente enquadrado nesse gencro do pul.hias, carnctori
sado.s por perio!los de exacerbação inl.crvallados u outros do 
completa acculmia, sendo de notar, sobretudo, a hlfluencia 
aprcciavcl c decisiva que cxct·cem as monores alterações de 
regimcn, como os mais insignificantes excessos de trabalho de 
qualquer natureza, principa\monl.c intollectual, o que niio ra
ramente nos tom sido dado observar. Essas crises vecm, ul
timamont.c, so !'epoLindo com mais frequencin o intensidade, 
evidentemente accrescidas do outras manifestações proprias 
ao gráo de ehronicidade attingidn. 

Pelo exposto, ,julgarr.os do boa pratica aconselhar, além 
dos meios t.herapcuticos usunes, um repouso physico c intel
leel.ual, por um praz9 nnnca monnr elo seis mczes. Niio ó pre
lliso encarecer a sisnificaliva inr!uoncia, da acima referida, 
fJUO nclúa, sobt•c osso estado morbi<lo, o Lrabalho intellocl.ual. 
sondo ele· facil cnmprehensão a importuncill de quo se rovestó 
csLa asscri:ão com referencia ú pessoa do Dr. Léon nous
soulicres, dado o facto do oceupnr o cargo de .iuiz federal no 
Estado do Rio do Janeiro, cu,ia funcção, muito longe de pren
eher os fins da desejada medida, exige, no contrario, um aprc
ciavel esforço mental. 

Rio de Janeiro, 18 de dezemmbro do 1923. - Dr. Poly
mnio Dlltra. - Dr. A7•idio Fernandes Martins. 

Abonamos a firn~a supra do Dr. Polymnio Outra. Ni
t.hei•oy, 18-12-923. - J,oão Francisco da Motta. - Oscar Ju
lio ela Caw•valho. 

Reconhcco verdadeiras as firmas de Dr. João Francisco 
da Motta, Oscar Julio çle Carvalho c Dr. Aridio Fernandes 
Martins. Nilheroy, 18 de dezembro de 1923. -Em testemu
nho da verdade (signal publico) . - Manocl Paraná, tabeliiãu 
e escrivão interino. 

PARECER 

A Commissão é favoravel á emenda. 

N. 193 

· Onde convier: 

ArL. Aos professol'OS cathedraticos do Instituto N·a-
cional de !l!usicn, nomeados posteriormontó ao regulamento 
approvado pelo qccreto n .. fl.056, do, ~8 d_e outu~r9 de 1911, 
é tornado extensiVo o dit•o!lo t\s srattfteacoes addtetonaes de 
quo gozam os anteriormente nomeados tlquolle regulamento, 
passando, m sua totalidade, n taxa de frequcncia ou de curso, 
P.ara o patri1>:onio do mesmo instituto. 

: · Dezembro do I 923. - Ettzebio de Andrade, 
' " 

. I 
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JuNti{icaç/i.o. 

Do. nccórdo com o urt. 7' do riccrcto 11. 11.530, do 13 de 
mm·w do !9!r, o pa/.J•imonio dos instituto:> do ensino supe~ 
J'ior • o ~ccunda!'io da llep'Ublica 6 constiLuido, entro outras 
fontes, com as taxas de frequencia. 
. iilas, rpnra que tal se déssc. os professores nomeados pos~ 
icl'iormente à Lei Orgnnicu, que não tinham direito ú .grati
J'i caç.ão addicional c sim ús taxas do cul'So ou de frcquencia, 
fical'am equiparados aoó' anteriormente. nomeados úquellc de
tll'olo, com o direito a todas as vantagens e rognlias monciona
dus no art. 64 do citado decreto n. 11.530. 

. · O moamo se verifica enm o r:orpo dr~eenlc da Escola Nn
eiunnl de Belln~ A!'l.es, em Yil'l·rrrlt• do lll'er,ci/uado nos artigos· 
G", lcttrn e, c :J3 do regulnnwnLu anucxu ao decreto n. 11.740, 
de 13 de oul.ullt·o rle I g 15. · 

Não ú justo, pot·lalllo, qu<• enJ t·a~ão do disposl.u nos arti
go;, 71, :!83, ns. r, c H 2!l7 11 ~08 do regulamcnlo do InstiLuto 
Nacional rle Musica, abJH'OI'tiifo pelo tleemlo n. 11.748, de 13 
ri c outubro tl<! '101 r,, continuo o pal.!'imonio desse instiLuto sem 
dirciLo ús taxas de l'!·oqucncia que rcvcrtom om favoJ• dos·re~
pecLii'OS profossot·cs nu mzão de UO % para c~tes c 10 % 
para aqucllc, consoante o prcceil.n do ad. 22 do reg·ulamenLo 
anncxo ao decreto n. U.05G' .'de JS do outubro de 19H man
tido pelo citado art. 297. ·• 

Nestas cil•cumslancins. urge tnotlificat' o citado art. 298 
do J•egulamcnl.o de 191u, [Jam que os profoooores do Inótituto 
Nacional do Alusica, nomeados poslct•iol'nwntc ao l'egulamento 
da ·JOU, J~o~o!D conw. o~ domais do catabolccimenlo, !.lo dirci~o 
ás s·t·aLtiJCa~oos aúdtetonuos, 'Pllosanclo u luxa do froquencta 
·ou de curso, na ~uu totalidade, para o respectivo pnf.rimonio 
ora ag·gravado com uma divirJa supot•iot· tl mil contos de réis' 
cm conscqucnciu da coustruct;ão do novo edificio dcs~inndo à 
concct·Los, ele., h a Jiouco imtJgumdo. ' 

Con>cguinlemculr., a pl'ovidcncia proposta não prído dL•i. 
xar de merecer a approvnçiio do Congresso Nacional. 

P.\RECEI\ 

A Commissiio não nconselhn n appl'ovn~üo desla emenda, 

N, 19·1 

Onde convlel': 
.. I 

.\J'L. Os pl'llfr.SROI'OS honom!'ios rln lttslilutn Nacional do 
Musica pndcJ':io 110 <'uRu <ln VIIB'II do cnclüirn, snr nomeados 
s .. ara o mnE;iKleJ:io !ln mosmn insUt11tn, indo[lCIHicntcmcnto elo 
•'onctn·~o pn1•n .ns Qllr! eonstiLtW!ll ns snns t>Sp'ccialldndos .. 

H de dozomiH'O do 1U23 •.•• Euzebio d/<' Alldrade, 
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Justi{icaçao 

São professores honorarios .do Instituto Nacional de Mu
sica artistas dB excepcional compctcncia profissional, eleitos 
po1• dous Lercos dos membros do respectivo Conselho Docente, 
os quaes teem o direito de dirigir cursos particulares no cs
tabBlecimento, segundo o IJrcccituado no art. 299 do regula
monto anncxo ao decreto n" 11.748, do 13 de outubro tle 
1916. . . 

Assccuratoria dos intcrcs;;cs do ensino, como ó a medida 
proposta, a sua approvaçúo pBlo !Congresso Nacional nada mais 
é do que o reconhecimento dos mcritos profissionacs attingi-
QQS por aquella alta distincção. . 

:Sala das sessões. 24 de dezemb1·o de 1923 •. , 
.,. • • •l111.'1j;.,""'01,,,\7W:!Ii ,·J~[ 

.. ~,.. '·'· 
'JI. .Commis~ão nã!! uccciLa a ~monda. 

, N '195 ·· ' . .t . ' ' ~ 

Onde convi C!~: 

' O u!Li:no concur>o actuulmcnlc clll vio;Ol', .realizado para 
:precnchimcnlo da~ vagas de 2• tenente pharmacculico c me-l 
di c o da Policia Mil ilar, ·J'ica lil'OI~gado pelo prazo de mais. 
)lm :um o. 

· Sala <las Commissõcs, 21 de dczemln:o de :1923 ... - Euse-
.ui~ de A11drade. 

l!is li[icaçao 

Os concUl'sos a que se mfcrc a emenda foram approvu
oos pelo St•. M inisLt·o clu Jusli1•a, com o fim unico dos cnndi
daLos classifimdos preencherem as vagas; acontece, tP•oróm, 
que, ncn!Hll\lU yaga se verificou utó hoje .para pllarmaecuti
cos, não' sendo os cnmlidalos nomeados por falta de vaga. 

As prorog:ll;úcs tios concmws trazem economias, evitan
do .Uespezas '!c cxpcclienlc, assim como nomcaçõBs de ol'fioiacs 
pum cxaminnclot•cs de novos concursos, dcsnccessnrio, como 
csL:l. .provarlo, que os c!ussJl'icados. eslüo ap~os por compc
.1.oncia rcvclacla na inlcrinirlnclo que cxct•ccm por designação 
do Governo·. A Cdmmissüo do lllurinlm c Guerra, ~!'alando do 
;p'rojcclo de fixa~Ü·O de, «Fol'i'U-' de .'rcrra• acaba de prorogar 
'J.lOl' mais um nnno o concul'so de il)ha!'maccutico do Exerci
to C<Hl1 o seguinte pal'ccct·, que foi jtí ap.provado pelo So-
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nad.o, pela Gamara c sanccionndo pelo S~. Presidente <Ia 
Republica: 

!&crescente-se, onde convier: 

cArt.. iFica prarogado até 31 de dezembro de 192-1:, o 
pl'azo de vali-dade do ull•imo concurso l'Calizado para admissão 
no primeiro pdsto do quadro de pharmaccuticos do Corpo do 
Snude do Exercito, approvado pelo Governo.» · 

Sala das Commiss<ies, JZ de novembro de 1D23. '""" ~ ... 
l·ndlo. do B1·asil, Presidente. -:- Cm·los Cavar.canti, Relator .. : ,_. 
Pe1•e1ra Lobo. - La11ro Sodre .. - Benjamin Bm'l'oso» .• ; , , 

Assim po.r CrJuidadc o concurso para phnrmnceut.ico o me
dico da Policia merece rupprov.arJão elo Senado. 

A emenda acima rl uma rcvigoraçüo do art. !H do or~ 
~amonto· om ,,igor. Quanto ú parlo do S1•, Grmet•al comman
uantc da Policia, este,. é do acctlrdo se,ia approvada a emenda., 

Sala dns Commissües, N de dezembro de 1923 •. 

A Cominissã(l accciln n emenda., 
i \\·~~ .. ,. ' ................... ,., :~ - :;,·:' 

N. 19G 

Substitua-se a expressão «pratico de phnrmncia», .pcY.il 
de «mnnipularlo!'r.i<>, cu,io q11adro, scnrlo de <tual.ro mnnipuln
doros, so~ão disiJ•illll i elos peld servira da seguinte fõrmn: um; 
nn secção de hypodo!'min c i.l'0i< na'Jllmrm:wia central. 

Sala das Commissiir.s, drr.e>mbrn dr 1923. - illarci!iti dil 
Lace1•da. 

Justi(icaçlio 

O quadro do;; prnt.icos de pharmnoia ó •insufricicnte ij1-arri 
o scr.viço do cffcct.ivn ncl.unl. u\cha-se ·na Commissüd ode Fi
nnncns da Camal'!l dos DoJmt.ados, nm projecto nugmcnf.ando 
o offcctivo das rprnçns da Pol iéin Mi-litar; ora, umn voz fi
que augmontndo o cffcotivd, 'tfJSfl {acto fica o rcccitunrin 
augmontndo 11a pmpnrçiio t.riplicc, visto como cndn soldadfl 
rcpre.scntn pam ci'J'ril..n ·;lc mnnipnlação, quatro pessoas da 
familin respectiva. A~sim, pa:·ccc justo' que o quadro actual 
fique nrs-nnizndo ;J1ül' cquidadr!, pois dn:;lo o caso do augmcn
to ser do ·iiOO homens, pa~n o SO!'I'ico pharmnccuLioo scl-o-htl 
elo 2.000 pcssôas. O fim •dcaln omonrln ó •col.'~igir, n e:;:pres
~ilcl .«r~atico ele phnrmncin~, pois no clccroto. •elo ,Goycrno, csltí 
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dito dn segulnl.e fórmn: <Os prnticos ele phnrmacin> lccm as 
<l'Cgnlias» dos «mnnipulnrloros ele scgl.inrin classe> do Exercito. 

PARECI!!\ 

A Commissüo não acceitn a emenda . 
. . . . . . :~ .. ~:'!~.~~~~ ... ~:.~::!'.!"!:~'!1~ ~~.:DJ:«"~tw.., '~ 

N. i97 

O mestre mnchinisLa da Policia ~lifiLar do DisLricl.o FO·· 
'íloral, onrnl'l'cgudo dn~ Usinas ··Jc E!Pl'll'ici•ludo, paRsnrú a 
tor •. •erJs vcne!mcntos divididos cm r!oJJs·lerços de O!'donndo 
e mn l.orco de ATJdJI"icntfio, :1. exemplo ·,:lo mcsi.J'fJ nwrmnico 
da mesma Policia 

Sala das Com missões, 23 rio r!czcmbro C:r. 1023, -,.. Jcr·o-
111/'1110 .llonl,'i·rn. 

Ju.sti/icativa 

A emenda acima, que passo a ,iusLi~icnr, nenhum nn
smenlo de despcza l!·nz ao 1.'hesoum NacJOr·nl, nem fem cm 
ponlo algum as di~posicõcs do rcgn!amcnlc ·,ht Policia Mi
litar. Na lei rln dc;;peza cm vigor· rio nnno passnrlo enconLra-f'e 
rrmu disposici'in sn!J n ar·l. 21, que csl.nbelcce pm•n o mcsl,r·c 
mccunicn elcef,r•ici>l.a riu Policia ~lililar, a> T'll;ralias o van
tagens rlc frme.cinnnPin pnblicn civil, cnl'go este. irlcnt.ico cm 
rosponsahi!idnr!c o fnncclio ao do mcsl,re machinisla da Po
licia Militar. lê' jrr~ln P equitai,ivo a ll'f'JflT'OVaeãn dosla emon· 
da. QllC .insl.irico ::;mlanrlo as vunl.a>:cns pum os r!nus rel'c
tlclos car•gos rln I111J~I11a cnr·pnr·nr;fin, JlOI' sot'I'Ol irlenUcos. 

Nilo se l.ral.n di' r·rrncüo de r•l11tll'rgos br;Pocraf.icns. poJ•rlrn 
rio l'ognlar· a sifllnr;fio ·;ir lr•chnicos que chclinm ol'fieinas rJe 
gpanrlcs rc~p•Jrmnbl i lr!nrlrs, cnm sror•\'ÍI;M Jll'r•sl a rins nn pu I~. 
O mcst.!'r nw,hini;rla du Pnlic.in, ,i:'t conla dr. scr·vice;; prilll i
cos Jl resl arfo;;, 2:í :':'!'r nos. C ror•! n da .i nsl i (;n dos r·e I n I rwrs q n r 
foram favoravcis ;i dil<posi~üo ·,:lo m·l .. 21 ria lei n. li. 5úú, do 
ti do ag-o;; lo i.lc I D22, .\l;lllli'dando pnr·ecrr· l"avornve!. 

PARJ~Clm· 

A Commissno nccoll.n n omonrln' pnm consl ilu ir nro.locl.o 
rm snpnrnrlo. 

N. 198 

I<'ncnlr!nrlr. dr' Di!·ril.o rln nrrif'c: 

An::rrnrnfP·;SI! dt• nr. :OOO$ n r·ospccllvn cons1A"nncüo com 
•ll".~f.fno r\ •h'rnr':ll;'ór do ,,afiín nnhPo o dos ampliithcal.ros, . 
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Justi{icação 

ConLrnsf,nnrlo rem a mngnificenciu architectonica do edi
ficio é de I!XtJcssiva mocJcstia o mobiliario do salão nobre e 
cios amphitbcatros da Academia cio Recife, e nulla sua de
C:oracão. · ", .J 

Por isso ·; ropõc-sc o nugmento da consif>llação, - Men
donça Ma1'tln.~. 

PAilllC!lll 

A maioria da Commissiío é contraria f1 emenda. 

N. 199 

Fica nutorizaclo o Governo n conceder á Confederação 
Brnsile!m do Des]lortos al•l a quantia de trcscntos e cin
coenta contos de réis pura n ropresr.nlnr,ão rlo Brasil nas 
Olympiadas de 192.\, cm Paris. 

húti{icação 

Nos jogos olympicos n se t•calir.nrem em Paris cm 1924, 
far-sc-hiio representar 52 nnçõcs, com oxcopçfio da Aliema
TJha c da Ru~stn, esperando-se ainda o compat•ccimcnto das 
duas Americas, AG.>lralia, .Tapão, China c Dominios britanicos. 

O Brasil esteve presente nas provas cm Bruxcllns, o 
nada .iuslificn snu nusoncin nas da proxim,, anno, nn capital 
da Franca. 

Embora pre.mrmt.c a siluocno financeira, não é clcva:da. 
mas n sf.rictnmcn!(· ncccssaria, n quanl.in perlida. Parn niio 
falar de oul.ros pair.cs !Justa ncccnLuar quo a tngluterra dcs
pendortí oom a sun rcpt·csenlucão ~Ü' mil IJbra~ IJ a Francn 
trinm mi!hõc~ de fJ•nncos. - Mnndonua Mtrrtin.~. 

PARECER 

A maioria da Commissfin nãn é !'avornvcl a emenda. 

N. 200 

Ondo conviei : 

Fica n Prcsirlento rln ncpuhlirn nnlorir.ndn n rcnlizar op~
roçõcs rJ.c ct•Pfliln CJorc flubilil.em n C:ovrrnn com os recurso• 
noccs~nrios no f:tllllJll'inwnlo rios rlccJ•rfns ns. !,, ·121, nrt. 1", 
de 3 rle •rlemhrn rl;• 1020: LGfi:í. n. 17. rir ·lO dr ar,osln •lc 
1022; ·'1.040, rlro ·17 di' ,inncit•n dr. 1\1~3; ·Lô:íO n, 4.Gü!l, .'t,OU''· 
,L(I(lG, ~. Gli7, L t:ü8, .\. 000, t,. !iil, rio ~I do ,Junclrn de Hl23; 
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.1, !l8·1 c .\. ü8é, rlc 31 de ,i~neiro de 1023, c art. 18 e 3', ns. I. 
VII, XI, XV, XVll, XX, X"'T, ria lei n. .[. 632, do ,janeiro d<:~ 
1023, lodos ns IJnncs l.rnla a sua mensagem do H do agosto 
dtl 1023, dil'igidn no Congrcs~o Nacional. 

Sala das Commissiles, 22 elo dczomlJt'o do 1923.- P.unlw. 
Nrr.:lwrl o . 

.Tu.sti{icação 

A alludirln mcnsa.gem prcsiclcncinl constituo a mellior 
jusl.ificaliva rln pt•csenlc emenda c pm• isto a transcravemos: 

<Rt•s. memhros rlo Congresso Nacional - O Congresso Na.
cionnl aulorizou o Jloclcr Execul.ivo n nllrir no ·Ministerio da 
.Tnsliça o Negocias Inlcriorr.s Yarios crediLos, 'nos termos dos 
rlecrrl.os ns. 4. '121, nrl .. :l' (de 3 de setembro elo 1920); 4.55ri, 
11. ·17 (do lo cio n:;-osto de 1022); lt.G·IG (do 17 elo janeiro ultt
mo), ;, . Gil O H, t, • OG3, '" GG1, 1. Güü, '" üG7, 4. 668, 1.0G9, 4.6711 
(rle 21J rio mc;mn mez). 4.08!, o 4.085 (do 31 de ,iancir{) deste 
nnno), ~ rlns nrls. 13, ·ts ~ 3 (ns. r, vrr, XI, XV, XVII, :XX, 
XXf), rln vigente Ir i m·cnmcnlnrin. 

Enlrrtanlo o Governo senle-so na impossibilidade do usn~ 
de lncs aul.oJ•iznoõcs, porque para tanto não dispõe do nec.ur •. 
sns, quct• orr.amcnl.arios ou cxtraordinarios, pois, como ó do 
conhecimento do .Poder Legislativo, n receita ordinnri•n orcnda 
o que drvr sr!' n·rrccadadn ncs!AJ exercicio, nem mesmo poderá 
cnslcnt·, pot• insnfiicicnLe, as dcspczns ordinnrins de nntureza 
fnrçnrl•n, cnnHignndns na lr.i orçamentaria, Jlnt'a os servico'l 
normn.cs dn administrac.ão da Republica •. 

1'orlavin. mnim' parte daqnellas nul.or.izaciles effectivll
mcnl.o se J•cfc•c·m •a servicos quo traduzem verdnàcims ncccs
siclurlcs pu!Jl i c aR c rc•prcscnl.am serias eomprom.issos da União; 
J•clucionnndn-se com reformas do cnrncl.er inadinvcl; pn.ga
mcnJ.n do vmwimontos de pensões; diVidas diversas, cu,ja J.iqui
rlonr:iio não podorú ltonestnmcntc ser proLclndn pelo Estado •. 

Nesl.n r.mcrgcncin, l·mnlwn nos Srs. memebros do Con
gt·r.s.,n Xncionnl. como 5nluçfio pam o cn~o. ser o Podor Exe
cntiYo nntnrir.nrl•> a rcnlir.nr opcm~õcs do croclil.o quo doom 
;·~elll'.'ns no GoYr.r·no pnm cunqwil• as resolnçõr.s do ·Poder Le
g·i~lnlivo, na cnnfrll'mirlmlc. elas leis cil.ndns. 

flin rir .rnncit•o, 1 :l rir ag-osto rio Hl2.3, 1()2' dn Indopcndon
cir P ~~· dn ll~pnhlicn. - A1'ihu.1' n~1'narrles., 

PARECEI\ 

. 'J;. Cõmniisslio nüo accciln n cnibncln., .;,. :: 



SESSÃO El\1 28 DE DEZEMDnb Dll 'i n23 • 265 • 

N •. 201 

'1. l 7 - Ca;sa do Pctenr,ão : 

N. i - SubstitU'D!-so pelo seguinte: 
2 medicas clínicos a ô:000$000 •••••• , ..• ,, •.•.•.•.• .12:ooo.~ooa 

N •. S - Supprima~se. 

Sn!a das Commissões, 3 ele dezembro de '1023. - (!l!nliti. 
illar.lw.do. , _ .. t 

Jn.1ti{iaação 

fi. emenda supra corri:;o uma anomalia que sei 'observa: mi 
verbo: c suh-co~ignaçiío cif.aclns: medicas com funcr.ões per~ · 
1'citnmcnlc idcntien.q devem f.~r n l)lCsma categoria. • · , 

PARECER 

A Commissão ~ contraria. 

N. 202 

Onde convier, nccré~cen te-so : 

Art. o~ ndi!aes, avisos, notifioncõcs e qualquer oü{rõ 
nclo judicial do publicidade obrigatorin deverão ser inseri
dos cm um dia'!'io mcclusivnmcnlc forense c que sc,ia ·o con
f.Pnctndo 11r.lo Minislcrio da .rusl.ica pnrn publicar, sem demora: 
do mnis de ~8 horas, todos os dospnchos, sentcncns c audien
cins: reli ines, cli!igcncin.q n rlchnlcs rln Côrte de Apprllnciio., 

E.~sn emenda rcprorluz nm nlvil.rc cnnst.nnlo dns corichi
s•1cs nppovndns pelo Insl.itnlo rln Ordem rlos Advogados Brn
silciro.q, (Jnnndo estudou n rcfnrmn ,imlicinrin do •Pislricld 
Fcrlcrnl. 

Nndn melhor llfil'a jusl.ificnr n Jll'OViclencin propost:i quli 
lrml.os brnnficios l.l·nr;\ n lorlos l'fllD m ilif.nm no f1il'O o l.ocJ:l 
inlorcsscs nn .Tusl.ira. rlo l'f\10 sr1' n mcsmn umn sug:.rrsl.íío rb· 
flllO!lr insi.Hufo. 

Snln dns Commissiir~. ~2 rln rlr?.rmbro 'rlc 1023.- C11í1li~ 
Machado. 

p,lfiECEI\ 
' . . ... 

• A. .Co"mniis~fíà ~m stYn mniõria: ilfíi:i ncci%i ri rmon·dn.; :'. 
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N. 203 

A' verba G' - Secreta I' ia do Senndo FeJcrnl: 

Onde so diz - Continuo da Commissüo do Finrmcas 
dign-so: Auxiliar da Bibliothecn. 

Sala das sessões, cm 21r do dezembro 1Je 1923, - Bal'
nal'do ftf ontairo. 

J nst i( icação 

ConsidcrnnrJo qno o Ronmlo ainda rcconl.r.monl.e nLI.ondmtc!n 
ás. nccesslr!nrlos do sm•vlco, CJ'COii o logur rle'lnuxillnr rio Ar
olm•o, pni'a o qnnl nnnwou um sm•venl.c, cxtlngtilndo caso 
lo~nt·; . 

r:nn'<irlr.mndn qne rlr.nl.m os sm·viçns ·.:lo Sonnrlo, a guUI'
rln r rnl.nlog:u:fin do sua Blhl lol ltf'ea 11 urn rins n111 is et·rsrf!IJ
tes r. rlc maior imporlnn~in; 

Considerando que esse SIJI'vlco csl.lÍ nol.unlmcnto sendo 
!cito por um cmJpJ•cgndo ·de catognrin. que não p1írle pnt• abso
luta falta de lempo ntl.cndcJ· com solicitndc nos Rrs. Rcnndo
J'CS c a.iuiznr elas obJ•ns rrcqucnii!mcnle cnlraclns /)Um ns col
lcccõcs da t'ül'cricln fliblinl.hnca. enl.alognnrlo-ns I'.onvcnicnle
mcnl.e; 

Conclue-se qnc 11 ncccssaJ'in a crcnçfin rl1' lngnr hlonl.ico ao 
do archi\'0, t.anln maiA qnnnl.n nenhum dos St·s. i;lnnarlot·cs 
dcsconhc"'' n impm•J.nncin rln scc~fio a mt.in cnrgn osttl. 11 Bi
bllot.hccn c a urgcncin rio l.nrnm· ul.ois ti consulln as ohms 
novas que nrl'luctÍl dos dlvcpsnH pni~os, pnl' moio do mn IN\
hnlho que os ncl.nnrs J'unccionaJ'Ios rlnssn socçiin nüo ]lOI.icm 
voroor pnt• PXccssivn; mns niin cnnvinrlo, rlnvldn ti sil.n110fln 
financoit·n. Illlf.lni"lll.at• o qnarll'll cln pr•.•sonl rln sr•eJ·r~laJ•ia rln 
Rt:'nnclo conr mais 11m funet~ionar•io, a ,.menfla manda tr·nnsffl .. 
l'Íl', com os mesmos vcnoimonl.os qno ucl.unlrnrml.t• pcPcobc. 
o conl.inuo ••ln Gommi:;siio rir Ji'inanen,, pnr•n n JogaJ• de auxiliat· 
da hibliolhcca ourlc. oonlinunnrln n scpvii' ,iunlo rlaquolln 
Commis.•iín, pndrr:\ pJ•rsl.nJ' hnns sm•yieo~ 1\ Rrnrnlnrin rio Rc
nadn. 

PAilFlllEn 

A Commlssllo ~ conlrnrin a cmondn. 

Ns. 201< - ~05 

Onrlc convier: 

Os sr~·unoln;; lrn~ntrs phnJ'IIlfll'eul.iNJil a . .Jxiltnt·cs dn Poli
cia .~-J iii I a r· I rr·õn. nr.:-~1 n l'fii'JlfH'[H;fln, n mo.~tnn~ l'Cb"nl inR mil j ... 
taJ'r!s, qun IIH aRpit•nnlo' IPr•.tn, nn Exrt•oil.n, cflmp~>llnrlo-lhns 
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ns Ylln~ugens rio al'l. 1 ia rio t'l'lo(Uianwnlo cm vigor, parn con
_fcc~,:fio de l'nL·dnnwnto CJIH~ lii!J'ii!l o~ nwsnmH quo se adoptam 
Jllll'll os SCIJ'IIlHios I.IJillllli.es r!l'l'lmi.ivus, • 

' ' 

Foi Cl'radu hon~cm, por• decr·ol.o rio Governo, um quadro 
rio srglmrins lm10ni.es pitlll'mnccul.icos nuxllm·c.~ dn Policia 
Mililnr·, qui' ier•flo l'utH!i:i\Ps idcni i cus nos ptrur·mnccltlicos c. 
)11Jl'f,nnlo, II.'ar•rin os tiW.'IIliiS J':rr·damcni.11.~, s"rH!o~ por isso n'bo
nnclo um curpr·e.qf.imo f1111'11 diJ.<C:onlo I'.Jll 1'11lhn, de :wcôr•rJo com 
n n1'L /i:J do l'f''gldnllH!nln. 

Jdonl.il\n onwnrin J'oi apr·e.,cnlada com ns.;onlimonlo do 
Go\'f~nlfl nr1 rt/'l~'flliWJl/o tln OtHJI'I'n, pnm llcnul'icinl' O'R novos 
.nspiJ'II.nlnrl rio quaill'f• 1!1•, Clllllluiol'rs. Assiln. pm• equidade. 
dn\'P ~,.,. nppJ'orada n.~la t'rllPndn llllr' nPnlllltH HHJ.pnrmto do 
dnHpor.n lr·nz r r·Pgulnr·iza 11 :-;itunefin dr1.'i ofl'il~ino!-; eJ'tmf.ln:; JH!ln 
ull.in111 dr•.CJ'I'ill, iiiJ'IlllJHill-'ll· po!'Luni.u, "PI"'i'Lllllll n ,:pol'n ""'
.ln r•cgulnllll'llilli,'ÓO, --- féuu!w .lhll'lllul,n, 

PAREOEn 

A CommiRsiio é !a.voravol. 

N. 206 

Na dosisnacilo - ~/'alwl/iiics .wccr,,,vnl'cs - do pnr·nr,;r·a
. pho unico do nrt. il' do cloer•nl.n n, :2 • .'!8n, di! .; "" ,ianelro ria 
1911 se comppahcnrlcm pnm ~·o~nr· riu~ IIWRCilliR vnnlrrg'l!lls, "" 
officiaas succcssores rios rrgislt·u>< dn imnwvris closl.u Cupi
f.nl, que siio os l.ahell i~IJ.' nrrnrios pein dcemt.o 11, .\82, rio ·J I, 
elo novembro de !81,0, o.< rptni'R so nr·llnm rnenr•rcr;ndns do.<
ses registro:> (dcerrlo i1, Hin .\, "" ln dr ,ia11r.ir·n rif' 1890, 
. art. 7.•, § 3'), bem como n.< rio lii11los o rlncumr'lli.os pnl·li
culnros rlo Dislrlclo Fodernl, 

Em 22 de dezembro do l D23 ,-Eu.wbio !ln 1\ rrdr11rl!:, 

Justi(icaçtío 

A emenda não visn favnr rspccinl, nflo orA.n r!ircilo novo, 
limita-se n imt.crpretnr dispnsicfin rir lei .in oxlslenlo, l'nm o 
intuito elo cvifnr qur. rir fuinrn, sr pro,jurliCJnrrn Rrl'vrnl.lln
rios n quem n lri C]niz nssrgom•nr· rlirrit os, 

A lei rio .\ rlc ,inn~>irn rln 1!>1 i, rn11Jn rli~ n e11a rpim·nphn, 
provlrlrncin soht•n n p!'ovimnnln. rioR nrrlrdnr•s rir ,in.<l ir:n rin 
n·r.lrirf.o .Fedrr·ll, Lr.hi.,J:• p['ra usr 11 1::\!' .. 1 n fniH'Jri,'l('~. 
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Os nfricines do l'ngislro r;er•al, ou do hypothccns, l1oje do 
immnvoiR PRtiio a e:U'r;o dos Lnbelliães c!'cndos pelo decreto 
n. .182, rio J .r, de novembro de 181.fJ, como expressamente dc
ctamva o § ~, do nr•/, 7• dn Joi n. 1.237, de 2/r do setembro 
(Jc 18Git, qno Cl'cou o l'cr;isl.r•o r;ernl. c uinrlu o rJ~claro. o § 3" 
do al'L. 'i" rio doerelo n. lfí!l A, rio J n de :inneiro ele 1800, quo 
nctunhnenlc os rer;e. 

O nl't. 8" rio regulnmenl.o ela lei de 1801, apenas purn 
disl.inguil-os dos demais Lnhelliües. como cxpresso.menlcJ o 
disse, lhes deu n designação de ol'ficincs do registro; mas 
como se ncnhn de vê r• a ncl.unl lei n. JOG A, a indo. os ·rcco
nheeo como l.nhclliiies. Nem de onl.m modo póde ser, dado.s 
ns suas fnncc•jcs, gosunr.Jo de J'rí rruhlicn para reconboco~ as 
fil•mns dns sigrml.urios rios contr·nclos part,iculurcs, (nrt •. 71, 
an/,hen/.icnr o pedido elo pror·ognçfio da hypolhccn fci1.t1 poJas 
pml.cs (url.. •917 do Cocligo Civil). · 

Orn, si n dccJ•ol.n n. H\0 A, dG :1801), os roconhcco como 
taholliiics, si a lei rio ~ rio janeiro ()c 101'1, no parugrruplho 
nnicn do arl.. G" regula os 1lircilos dos f.nbclliãcs successorcs 
rm grJ•nl, n dispositivo ,., inrliscuUvetmcn/.o applicavel nos or
l'iciars rios rcgis/.J•os ele immovcis. 

Do exposto se vê qlJC, como no Jlrincipio se disse, a cmon
rln não visa dispensar favores, nem ercn1• direito novo, mns 
aprnns cvitnr que, com inf.eJ•pretnçõos nrhil.rnrin's, sejam prc-
1rrirlos dir•citos que a lei visou assegurar. ,. 

Sala rins Cnmmissücs, cm de?.embro do :1023. - Euicb'iO. 
rlc Andrade. 

Decreto n. 2 ,380, de .\ rlc ,inneiro de :LO :li: 

J\rl.. G0 
• ••••••• 

·.l"nrngrnpho nnico. Os /.nbclliãcs succcssorcs, pelo imiiS.. 
mmcnf.n rios scrventunrios, quo t.ivorcm, pelo menos, cincf!o 
nnnos rio effrclivo cxercicio, considerar-se-hão providos rlc
finil ivnmmlle no prspect.ivn officin, rlndn a vngn pelo fnllo
cimcnto <lo l.ilulnr do cnrtorio. 

1Dccrr./.o n. :LG!i A. rle 1n rio ,janeiro elo 1800: 

J\rl.. 711 
••••••••• 

~ 3." Esl.o rogistr·o fica encarregado nils lnhclliiles crori
rJn::; 011 rlrsignnrlos ]leio rlrerr1 o n. 182, ele H do novcmb1•n elo 
1 Rir G. 

PARECF.n 

Pr~,iudir.nrln pela nHimn rcformn ,TlJrlicinl'in. 

N. 207 

Itost.nheleccm-se as sub'vcncli~s ·Segmntes, conslnnln tl:i 
lei m·onmenlnrin ·~m vigor: 

Snntn Cns:t de OhrisLina.· •. ,.,. ...... • • ... • • ....... .... 'i :[)Q()$000 
Sociodndo <lc S. :Vicente de Pnutn, de .Cnxnmhú 1 :5Q0$00Ci' 



: ·<l'r í\:ccrcsccnLc-sc o seguinte: 

.OrphanaLo do Nossa l::!cnhora do Cm·mo, do llio 

iCinro .- • .• . .. . . . . . . . . .. . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . G :000$000 

P 
, Sala das sessões, ~4 du dcr.cmbru do 1023. - JJtumu clc 

. _awa. 

JnsU{icação· 

11. emcndu vi:m attrp:u·ar inslilui~õcs su·bvencionadus 
pela vigent.c. loi orçamentaria o maü; um ot•[lltanni.'J que, pulos 
rolcvanLcs sct·vir;us que .presta, uevu Lambem ser protegido 
po.Io~ poderos publicos. 

PARECER ., 

A .Commissüo nccoita a emenda. 

N. 208 

OHÇA~Hi:'i'rO DO IN'rERIOH 

li;),Wi'tlAS Ollli'J'J'IDAS 

', Onda convier: 

Os professores subsl.i lul.uR rio cad.,irus desdohradns om 
dous annos, uas escolas SLlpct•ior•us, scrilrJ promovidos a pro
fessot•cs caLhcdraLicos. 

Senado J!'edcml, 2r; do tlczumbro do 1023. ~ Fct•raira 
Çhcp;_as,., , 

Justi{'iaaçíio 

Os professores substitutos que se acham nas condi~ües 
ncima referidas já exercem ele rueLa as l'unccõcs ele prol'essoJ• 
caLheclrnLico. ' 

:As caclcirns desdobradas consLiLucm prnlicumento rl11ns 
disciplinas, com r.>nsino c exames separados, occupnnclo a adi
vidndo inLegml rlc rlous rJocenl.os com iguncs deveres, isto ti, 
com o mesmo lllllllf!I'O ele n11lns cm cudn unno lectivo. A 
funcçã.o elo suhsl.il.uto ,; nestes casos, a elo pJ•ofcssor cal.ltc
rlrnl.ico, enhcndn-lho ac[.unlmenlo, rle nccól'Cio com o rcsol\'ielo 
pelo Conselho Univcrsitario, n graLifiuaçüo dcsLc cut·~o. pelas 
rendas escolares, o que implicilumcnLc lho reconhece n ento
goria de caLhcdml.ico c clomonslra nüo haver nugmcnlo Llo 
.clcspczn., 

Senado Federal, 25 de cle~cmbro elo. 1023. - Parreira 
.Ohap_c~., 
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PARECER 

A Commissão niio aconselha a approvacüo dn emenda. 
!A providencia nella· contiun- ·deve ser· tomado: por· occasiüo ria 
reforma do onsino, de aecôrdo com a opinião da Congre
gação. 

N. 209 

Minisl.et·io da Justica: 

Verba 1 3' - Jusl.ica do DisLt•icLo Federal: 

· · Górle de AÚpellação - Pe.>soal - i. Presidente,. pt:lo 
cxeraicin de Jli'CSJdente, grat.ii'icação, 10:000$000. · 

Tendo o decr·clo 11. 2,511, de 20 de dezemllro ele WH, 
mandado ·equiparar os nncimentos do presidente e directores 
elo Tribunal de Contas aos elo;; desembargadores da Cllrto de 
Appclla(•ão e tendo sido. c)r,vn!lq de $:000$ pat•u lO :0()0$ a 
grati!'icacão de fnucção tio pr·esidente do 'l'rihunal de Contas, 
Jgual alteração se deve ruwr na q•ue actualmente vence o 
presidente da Córle do ,\ppcl[acãQ. 

. . 
nio, 24 de dezembro de 1923. - Paulo de Pronti·:!. 

P,\REOER 

A Uommissiio nii.o ·pó(le aconselhar a urpprovaçiio da 
emenda. 

A refCJt•nut judicia !'ia, que acwbo. !lo ser Úcceitada, estabe
le~c as vantagens qutJ cabem ao' P:i'esidenLe da COrte de .~ppe
lacilo. 

N. 210 

Onde convier: 

Fica o Govet·no autorizado a subvencionar a Associaçiío 
Brasileira ele Canto, com sécle nesta Capital, com a quantia de 
24 :000~, para o fim exclusivo de, - apresentando operas llll
c!onaes, contribuir pnrn a d irul:;aciío elo lheatro Jyrico brn.:. 
si!eiro. · 

Sala das sessões, 21, do dezembro .de 1923. - Paula f.le 
Frontin. . .. 

Justi{'iaa(:ão . ' 

A 111'esoul.r. cnwncln vem no nnconLro riu gr·nnde eyoluç1io 
quo nolunlmcnlc sr. opül'll no nns'o meio 'nl'tisl.ico, tol'11anrlo co7 
nlwcidns, enl.t•e outras nper·ns r!l' autores nncionaes, Arth.1:mis 
ele Alberto ::>~rpomuc·eno, lf Neo de Hom·iqur. Oswaldo; n Sllla~ 
mitn o n flt•linphar rir .Tui in Reis quo, 1111 impossil>ilicln,ln de 
'serem uxecutndus pala~ suus pJ•opr•ios autores, d<istn fórmu po~ 

• • 



SESSÃO EM 28 O~ OEZEM!JI\0 DE i 923 ~?1 

dcríío, com <l~ clonwnt.u~ que di;Jl<i<J. u Associur•iío Bt·u;ilcir·a de 
Canlo, cu,ja capacidade ,it't t.om sido demonstrádu, fazcl-us co
nhecidas do noss11 pulllicn, coucot'J'cndo nssim para o cnt;Pan
decimonlo da arte c pnru atlinwcün de seus uull.ot•us. 

Hio uc .luncit·u, ~·I ue UU~ülllbl'O uo 10~3. 

PAilECEII 

,\ rotnnlis.;iiu mi" 11~eoiln :i emenda. 

N. 211 

OntTn conviei.': 

.\t•l. Os mcilie11.; l'rll'mados pela Jiacnlrlude Halin<JIItan-
niana rln. Capilal .Fefim•al anlnrim'IIH!Illü :i C{JilipaJ'U(;iin d1!~la 
Facnlrlarlc, fieam eom ns mesmos dimilos u J'CSalias elo~ l'nr-
mudos posl ot•iol'monl.tl a essa oqu i pat•ur;iill. · 

' Riu de .i une iro, 2<~ de dcwmilt•u de· tna ~ - J'utdu ·rir! 
Fmntút. 

.Tusti{ic'ação 

A CUIC!llla Visa l'C[;Uilll'i1.UL' Ulllll sii.UllÇÚO LjliO [JUL'MO UO 
toda n ,iusl.icn c sobt·o n qual ,j(t se pronunciou o r.onsollto Su
periot· do Ensino. 

P,\RECEJ\ 

A Contnti·i!Slio nãu neccila t't emeudn IJLLe oonLem provi"' 
doncia quo pt.íclo ser tnmn;da ·po~· occ'"sião du t•eforma do ensino. 

'•'I 

iN. 2t2 

Onde convier: 

Fica resl.nbclccida u subvcnnüo de 20:000$ concedida nos 
nnnos anteriores i\ Escola Profissional Feminina de Bello Ho
rizonte, reduzida este anuo a 12:000$ na Gamara Federal. 

Rio de Janeiro, 24 de dezembro do 1923. - Paulo de 
F1•onlin. 

.ru.sUNcaçrio .. ' 

A Escola Profissional l'cminina do Bcllo llot•iwnlc vom 
prestando relovnnles Rm•vicos no dcscnvolvimonl.o da crlu
r.uçün feminina, mantendo cm·so~,; prol'issionacs o ospccinos, 
inlerutisuudo ns al'les rlomesl.ica9 o oul.rns o pl'opamndn. nu· 
morosas monmas o mocas puru 1\ vida pratica no lnr ou Jli'O" 
·porciouando-lhcs mofos do prover a sun subsisloncia, · 

• 
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E' a unica Escola Jlrofi~tiional detitinndu ao sexo femi
nino desla nalm·e~n exislenle no Esludo . .Proporciona annual
menlo ensino gralttil.o a uma grande pot•cenlagcm dus suns 
alumnas. Sendo a luxa de inscripcão pal'a as contribuintes ox
cessivamenle modica, al'im de estar ao alcance das rnocus 
pobres que se preparam pura o trubulho, não sm·ú possível, 
privada de uma parle da suiJvenc;üo, man let· abertas as suas 
parlas. 

Seria este facto verdndeit•amcnl.e lnmenlavcl, uuclu ser a 
ti nica do Estado, u imporl.ancin ao prepat·u acJcquudo dn mu
lher pura us suas l'uluras responsdbilidudes domeslicus ou 
proJ'issionaes o o estimulo que csl.u escola vem fornecendo a 
certos ramos de ncl.ividnde J'c~mininu, suscepliveis de g·mnclc 
c.le~cnvolvimcnlo industrial, como sejam as arl.cs c.lccoralivu~, 
que, inspirando-~c de cunho nacional cnrnclct•istico, consti
tuem J'onlc de remia e conlribuic)ão civili~adoru que ainda süo 
rudiinpn~os culro nús. 

I>AilECER 
......... 

~~ Commissão não pildo occcilar ú emenda que csLil prc-
5ucliuuda pol' uma oull'tl uprcscnLuda pela mesma com,!l).i.ssiío.; 

N •. 213 

... ,, A' :verba 15' - Inspccloria do Policia 1\larilimn·: 

Ficam equiparados os vcncimcnlos dos lJicstrcs, moto
ristas a machinislus desta inspectoria aos de igunes culcgo
rius da Prophyluxia ntaritima do Dcpurt.umenlo Nuciunal da 
Saudo PuiJitca, sondo u verba uugmculada elJI pessoal c lu 
14: flOfl$370, o reduzida de igual imporlancia cm "Material", 
sub-consignuoão n. 130. 

Ui o llu J auciro, 24 de dezembro de 1 U2~. - Pmtlu d" 
~~t;onl'in. · 

Jttsti{icuçiiu 

í'l. mucintla decorre do urL. 10 da lei n. 3.ü31, da 7 du ju# 
nairo de HHU que determinou essa cquiJlUracüo. . ' . . t ' . 

[>,\RECEll 

~\ Cunnnis:;fiu m1o acccilu á emenda llliU esLti prejudica
da poht nova lubcllo. de vcncimcttloij ·do'~ 'l'uucci.onar.ios da 
Suudc l>ulJiica. 

N. 214 

Onde convier: 

:At·L. Os scrvetücs tias escolas do ensino sutwt•iot• o tio 
Collcgio Pcdt•o II, depondenlcs deste mbislerio, terão diroil.o 
ao augmlinlo provisorio da lei n. 4. 032, do O :do janeiro do 
~!>21,., 



.lusli(icaçüo 

Antes da J,ui Orgnnica do uu~ino, o~ sct•vcntc~ J'iA'llt'al·am 
na verba "Material", mzfio pula qual mio constando do "Peti
sonl ", não !'ot•an 1 compt.•choncl idos no crcd i to aberto para " 
augmcnlo provisorio; parece da maxima juslir;a corrig·ir otilu 
l'ucto. 

Ilio do Janoiro, ~·i de ucwmbro do 1U2U. -Paulo tlu 
J.'1'ol!tin. 

P.lnilCEit 

A CotJJIIIÍSsão JHio jJúdc uoonsellmt• u apJH'ovucãu tleôta 
cnwnllu. U Colleg·io J'edt·o II lt•JJI auluuolllia para a ursa
nisucüo do ôCLI Ul'~UUIC11LU, 

N. 2J:í 

Onde convim•: 

.Art. o~ ven~.iiuwntos tlo::~ I J."es aJJHliiU0/11-le.-; da E:;c.;ula 
J>olyl.oohnien do Jlio dll' Junoiro l'icmu equiput·allos aos da lli
lJiioLhccll Nucionul. 

Os l.rcs anmmiCnRcs ria J~scola Pnly/.cchnimt vorHHJm :JUO.j;, 
J'i.xatlos Jm lJlais de viJJ/.e unnos; uciJJ'm tlu/lus o cargo é r.lu 
sub-sccre/.aJ'io; pnt·ccc de /.orla a juHI.i~•a serem equiparados 
aos lia Bi!Jliu/.lwcn Nacional, ·que vcncrJm '' :500$ unnuaes c 
toem cnl.ro clles e os su!J-lJilJlioi.IJccurios a categoria inler
mellin de ufficiaes. 

O augmcnlo tle despeza nu su!Jvunoüo será uponas lio 
~ :700$ annuacs. 

llió de J uuoiro, 2·1 do dezembro do 102:1.- Pattlu tlc 
l•'ronl'in. .. 

J>,\llllCEII 

A emenda não pdde set• approvudu, porque coni.J•arm o 
crilç·rid adoptado pela commiosüo. 

N. 21U 

A' Ycrbn 37': 

Blevc-so pum 3G contos ele réis as subvon~úos í1 Ligll 
Bl·usiloit•a conlrn a •rubcrculose e ao Asylo H. Lniz, tia Vclllicc 
Dcsnmpnradn, nugmcnlnda a verba de 117:009$000. 

s. - Vol, XIV 1a 

• 



Juati(icação 

As Mubvençõu;, l'Ospeulivntnenlu, do 15 c 10 uonlos, siio 
msul'l'ioiuntos parn ns dqas assouiacões ciladas, cujos aurvicos 
lJrosl.ndos hn longos unnos, ncuess!lnm sor untes nmplindos, do 
Que roduz,idos, 

llio de Janeiro, 24 úu du~mnbro de 1!l2a. - l'@lo tlu 
Fl'rmtin. 

PAlii~CEil 

A Gumml~sr~o nilo ncueitn ú emenda. 

N. 217 

·Onde convier: 

At'l, :J~' f:wulludo aos nlumnos das escolus supedot'os 
du. Hl•puúlicu, dnpendcn!es de nma s6 mat.oriu, c que lívorom 
sido ouvintes do anno immedinlo, fuzcrom, om 2' úpow, o 
~xamc que lhes falta o si approvados, os do unno aoguinlo, 
pagas as laxns respectivas, 

Justificação 

A medida ó a tio Ar!.. 62 da lei lla l'OColta do oxoroioio vi
gente, que convém ser mantida. 

Rio de Janeiro, 24 de dev.ombro ~c t 923. - l'au!o de 
Frontin. · 1 

PARECIII\ 

.\ Gommissíio acceitn t\ ~monda. 

N. 218 

Onde convier: 

<Arl. O;; engenheiros, comprchcndldos os enscnllciro! 
m•chitecfos n os engenheiros ngronomos, formados por escolas 
estrangeiras. cn,io~ dinlomns sejnm validos para o cxcrcinio 
de sua profissiio no pai1. em que foram confct•idos, e que t.t
vcrem iniciado os respectivos cursos de engenharia at~ o anno 

. lectivo de 1915, inclusive, pod.eríio no cxercioio de 1924, fn~er 
· o registro offiuial de seus l.itulos, independente das disposi

ções do nrt. iQS do decrctD n. ii ,530, de 18 de marco de 
i9i5,) 
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Justificação 

.\ emenda lem pot· olJ.icclivo rcgulariuu· uma situaciío de 
J':wl.11, fJUI! convém, por r.quidn!le, ai.LendeJ'. Antes dns exigen
"ia' do ar·l.. lOS r.lc;so dem·elo; parece justo que aoti eugc
JihoiJ•os que iuicJUJ'Uin seus cursos atú 1015, seja facuiLndo 
"" excJ·cicio do 1021 o regisl.t·o, dispensados daquollas cxi
gr.neias; quem não se aproveitar desta medida cm 1021, fi
Cili'JÍ, enlfio, sujoiLo ás disposioõos legues em vigor. 

llio de ;rnneiro, 24 de dcw111!Jru do lU:J:J. - l'au./o de 
Frontin. 

f'Mti~CEIL 

A r:onnnissfo.o acr:cila (, emenda pai'U constil.uir· pro,íccLo 
ospociul. 

N. 21D 

A' vurhn 21': 

llospilul Uot•al tio Assistcnela: 

de <ft razão de 30 :000$! pal'a cada clinicu>, diga-se: <á razão 
de 2!! :i>OO, para cada c inica.~ 

Justi{'icaçttn 

· }~:mdo· r!1:ns ris elin!cus do ei:•urgln gcl'lll, o illlmoro das 
clinieus rí de quatro o niio de tres, devendo locar assim n oudá 
umrt 22:ÍIOO$, sem altel'aJ' a vc:·hn, que é do !J0:000$000. 

!tio do Junei:·o, 2t, do dezembro de 1923. - Pauld de 
'''1•ontin. 

P.llliWEfl 

A Cornmi·ss:io cnn.;idcrn c;;ta emenda. pr·ojudicndn. 

N. 220 

Emenda: 
Uontinuam fJitJ vigol' o:-i ul'l.n. :t, n. XIX, W, .H'\ OU, (lu, !5° 

o !li" dn lei n. 4. 63~. de (i de janeiro do 1923. 

Jllsti{icaçtio 

.\s rnr!tlldail rlr. qur. traia n omrnrln. s:1o (liHposir;ócs rio 
nrcnmcnlo vigcntr, que r.onv,lm ser mnnlidns. 

llio de ;ru:wiJ·n, 2·1 de deu-1/Jut'IJ dl' I !l~:J. - i'<ltllo de 
Frontin, 
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1'.\f\~CER ! 

A Com missão acccita a emenda. ·· 1 

N. 221 
Omk convier: 

<ArL. Na Escola Polytcchnicn do nio ele Janeiro o nas 
escolas supcrfoJ·cs a clla cquipar~das será clispcnsad~ para 
o exame vcsi.Jbular c para a matrJCula cm 102.!; a ex1gcncia 
do c.xamo de latim, devendo po.1·úm o cerlificado deste exa
Hie ser apresentado pura a matt•icula no 2" anno, por parLo 
dOs a:lumnos que se LCJ!ham matriculado om 1924, sem te~ 
approvaciio de latim. · 

.. ... 
' lttsti{icaçilo · ·' 

O exame de lal.im foi dispensado para a matricula na 
J~scola Polytcchnicn, sem c.xccpcão, desdo que entrou cm 
.vigor o dccrel.o n. li. 530 de 18 de março do 1915, votada a 
rcsolw;üo do Congresso Nacional, que tornava a' d'lspensu do 
exame extensiva ao anno de 1 9~4, os candidatos ú matricula, 
cm sua maioria, não LiveJ'Um Lc.mpo de se preparar pa1•a 
aJt•e·star o rcreriuo ex11:mo, a emenda al.lendo á situação quo 
dahi resultou, c exige !at.im para a mal,ricula dos alumno• 
:no 2' unno, JlOI' pai'Lo dos que tive.rem gosado do favor 
constante ·da emenda. 

Hio de Janeiro, 24. de dczem]?ro de 1023. - Pp:uld, ~la 
'~1:o1J.tjn. 

PAll~Cill\ 

A maioria da Commissão não acccila n emenda. ' ... 
\~. ·•· '. .. 
~~ - N. 222 

Onde convier: 

cArL. Ao .nrofcssnr da Escola Nacional de Bclla~ Ar~ 
tes e.ngonhoii'O Carlos Cianconi sel'tí contado o Lompo cm 
que rlul'llnle os unnos de '1805 D ·18%, sem rcmLlllCL'UI)ÚO al
guma, regeu a cadei I' a de geomotriu dcscri.ptivn c sombras, 
com~ sendo do ~.ffeclivo exercício do rnagisterio,, 

llio de Jnueiro, 2~ de dezemllL'O Llc i\J23. - l'trulu !lu 
lo'ru nti 11. 

htsti(ir.ação 

O engenheiro civil Carlos Cinnconi roi conlrnel.ndo om 
31 do marco de !SOl, para reG'er a cadeira do GeomoLrla 
descriplivn, prcspcctiva o >om!Jrns, un J~scola Nacional do 
Bollns Artes. . .• 

• 
• • 
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Vnlendo-·se do disposl,o da clausula 7' do contracto, que 
N10 dava o direito íle «estabelecer-se definitivamente como 
professor da Escola», obteve a natu1·nlimção brasileira em 
28 de fevereiro rlc. i80u, apresentou no Ministcrio do Inte
rior, ns opporl.unas doclnrações afim de passar ú categoria 
de professor effecLivo, 

No começo do amw rlc 1805 não l.cnrlo S. Ex. o Sr., 
mini'stro do Interior mandado ainda expedir o titulo de. pro
fes'SOr e.rfcctivo, reclamado Jlelo professor Cinnconi, o Sr., 
director da escola convidon este profcssot• a continuar a 
leccionar, e este, p11rn não prc.iudicar r. ensino o porque Li-: 
nha a convicoão do que o Govcl'llo cllmJll'it•ia sem l.crgivcrsa
ção, os termos prec1so·s do contracto, accedcu ao convite. 

'\narins vezes porrím, durante o anno, pe.diu ao Sr. dire
cl,or da escola que providenciasse afim de receber os relati
vos voncimonlos, laudo sempre dcsl~. 11 promessa quo iria 
Jli'Ovidcnciar • ................................. · ............................ ; 

PARllCEn 

A Commissiío accoila n omondn para constiLuir projecto 
especial, 

N. 223 

Onde convier·: 

Art. Fica prorogado al.é 30 do sel.cmbt•o de .1024 o 
prazo a que se refere o ar i .. 3' n •. XVIII, Jcttrn c. 

Justificação 

A cnrl.cira rlo irlcntidnrlo a que se refere a emenda, cxigi
rla para os cmprcgnrlos domesl.icos necessita rlo maior prazo 
para facilitar a sua ohl.onção, convindo prorogar a sua obriga
t.or iodado. 

Rio de .Tuneil'o, 211 elo dezembro do 1023 •. 
Frontin .. 

Paulo d~ 

P.(nllCEn 

Prc.imlicntln pm• nmn nul.rn emrnrln offorocirll} pela Com
missão •. 

Onde convier: 

Fica o Governo aulol'izarlo a onlrnr em nccôrdo com ofi 
profissionaes n que so l'Cl'Oi•o o ~ 2' do arl .. 10 do decl'clo legi~
lnl.ivo n. 3.987, rlo !l rlo ,innoiro rlo 1920, em cu,jo l'nvor foi JWOfn
l'irln a scnlon~n do ,iniz ria 2' Vnm do Dist.riclo Fmleml, cm 
,21, ~e junl_to ~lo car.t•cn~e nn.!lo, nl'im ~!C. nc]mi]Jir os me~moH 

• 
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'?''ril'issonnos no quudt•o efl'oDI.ivo rlo funDDionnlismo l.oohnioo 
dn Dr.pnr·J.nrncnto Nueionnl rlc Suude P11bliea, podendo alll'it.' 
pllt'll isso os rH•erlilos q11u forem ,inlgndns necessnrios. 

nlo rle .Tunoiro, 21, de rler.emlit•o •ln ·Jn23. - Pau/.() de 
J.'rmllin. 

Jltsti('icaçno 

Os nwrlicos 11 que se rofm•c o § 2" rio aJ•I.. 10 do deCJ•elo 
!ng·lslnl.iYo n, 3 .!lA7, rltJ 2 de ,innoil'o rln HJ20 hnviam prorm
rJido u 11111 concurso qnc osl.avn em plt•rm vulirloz quando foi 
olnhot'illln n pt•n,ieclo rln l'nl'nl'mu rios ROJ'ViiJOS sunil.nl'io~ o 
qnanrlo l'oi hwt·urlo n rlcDreto I'OSpecli\'11. O legisladtll' lovo n 
r,t•ent:tJIJPn~ito tln snlvn;:unl'rhu· os rlit·eil.ns rlos mosmos pt'OI'iH
sionues, ilHH~g'lll'antJo-lht•S, OX]li'OSS!lJJJCill11, 11 ]ll'rfOJ'OIICill llllH 
.nnmriu:õr'~ n :m J'f•nl izn J'Cfll (!rnl.t·o Plll IJreve. 

A urlminiHI.m(:fio inlot•ppr.fnn rlivrrsamonl.c o l.cxlo legis
lal.ivn e mnnrlou aiJt•it• um novo eoncm•so. Ampamrios pot• pa
l'i'COI't!H rio lltl)' llal'hosa. Clovis Brvilnqun, Lacerda ric AimtJi
tla. Altol:tJ't.io Lohn, o Bclum·rlo Espilloin, os pJ•ofissionnrs ullu
tlitlos inlmttm·nm a ncciío ,indiciaria, qno ncnbn do ser docidida 
r.m pt•imr.il'n insfannia, [lOI' H<>llfCII()n irnpt'OSSiOIIUilf.Omanf.O fun
dnmcnlnda rio ,iniz l'rriol'nl ria 2' Vnt'H, C:umpt•c nolnr que os 
propJ'ios autorns rla rli.~t.wsiciío leg·islnl.ivn cm caso. D1•s. Zo
l'oastro' Alvnrenga, 'l'••ixr!il'n Bt•nJH!fio e Palmcit·a llippel' rlc
ciarnl'am r.xprt>ssnnwnlr., r!Psr!P n comcco t:jn qnoslão, o seu 
mtcnlo l'rll'mal, no r.lahnt•at• n t•cl'm•idn clisposUvo, fúra asse
gurai' os rlil'oiln" tl••cnl't'r.nlrs rln J'igm•nso cnnoup~o lo~hnieo, 
poslos rnniR lm•tin t'lll lil.i~ti•• poln nrlminislrnciín. 

Rcg;nnrlo os ealculos l'rilos rio novemht·o rir. -1020 (rlnl.a rio 
neto lesivo nos pt•orissiomws allurlirlos) alô o ncl.ual mnmr.nln, 
a quanLin que ih0s rltwo a Uniiin ó de cm·cn rio quinhonlo., 
ronl ns r! r J'éis, 

. ;\ Cnmrni~são, Plll :>na tllniot·in, nno ncccil.a a mnonUn. 

Onrlr convier: 

Arl.. Ficam cJ•cndas, para ns funccionarios rlcstncndos 
na Scccfio do Confnhilidndr do Doparl.nmcnto Nnoionnl do 
So.ude Pnhlira, n;õ; ~rn/.ifir.n~:,1t,s, nwnsat.\s dt~ rlt1zrmfo:-:~ mil rt!iR 
(200~0001 . ' 

Pnragmpi111 unicn. O rlircclrll' ria rrfrJ•irla st•ct;ão, sendo 
funccionnrio rio QuadJ•o, desrln qno niío prrcnhn oJJI.J'lt gl'tll.i
ficncão n!ttm rios seus wncimrnlo;;, lcrt\ n de lJ•r•sonlos mil 
J•tlis {300$000), 

J usli li Nt('tin 

E,,, ando n Bcecüo Llt• ConlalJi!idado tia Sonolnrin C.m•ul 
rln Dctmt·lamenl.c• 1\'ndonni du Snudc Puhlira, suJeita nos onwi 

• 
·• 
• 
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o at.Lribuiçõcs não só do proprio l'Cgulamcnt.o como t.ambem 
do Codigo do Contabilidade Publica, baixado pelo decreto nu
moro 15.783, do 8 de novembro elo !022, que, por insigni
J'icanf.cs omissões, su,ioif.n os funccionarios rio conf.Qbilidado 11 
rigorosíssimas penalirladrs, forcando-os, por isso a acm·arlos 
o arduos trabalhos fóra das horas do expcclicnto, prejudi
cando-os na libcrdado c saude, justo •í quo taes sacrificios, até 
agora prestados com zelo c inoxcorlivel bôa vontade, sejam 
retribuídos pela União com o abono do uma gratificação dis
·Li•lbuida a um pequeno grupo do seus servidores, apenas, 
quando destacados na Seccão rle Conf.abilirladc. 

A despeza com o abono da graf.ificacão proposta será 
custeada pelo fundo a que se l'cforc o art.. 12, rio decreto nu
moro 3.987, de 2 de ,janeiro de 1920, ai't'ecadndn pelo proprio 
diJPIII'illnll'lltn, cnmn .ilí nnnll/lwn lllll l'•dn•;fin nnH /'unccinnarios 

.1111 Fiscaliznçiio rlc Leif.e e Lnct.icinios: 

Saln •lns sessões, 2/j de rlozcmbro de t923, - Pa11lo d• 
F'mn l'i n . 

A t':nmmissiin nfio arrrltu a cmrnrla. 

A' emenda n, 152, do Orçamento do Interior: 

Onde convier: 

Arf.. As vagas que occorrorom nos ostabolecimonlos 
officiaes de ensino secundaria, em virtude de dosdobrame:~lo 
de cadeira, nposont11dorin, disponibilidade oq .iubiiiiC~<' do an
t.igos professores scrilo proonohidns por professores que se 

. t.onhnm habililndo, nestes sois· 11nnos mais proximos, cm con~ 
curso para as mesmas ou parle dolhis, o que tenham cxcrcidn 

. commissiío, nos mesmos osf.nbclrcimontos, que oxi,in conhnci~ 
monto da outra ou das outras pnz·les da cadeira vaga, srnrfn 
ouvidas par11 isso as rcspcct.ivas congregnçlícs. 

Sala das Commlssões, 2/j do dczcmb!'O de 1 fl~9. - Bm·
·nard.inn Monteiro. 

!~tstificação 

A omondn não !ogc ao principio geral do provimento dos 
Jogares do professor mediante p!'ova do concurso. E o lia 
apenas revalida, não condições osf.abelcoidas, as prol'ns rio 
concur8o .hl realizarias 110r profrssorcs quo exercem tlm·ma
nonlcmonf.r o mngisterio, c quo dão rcif.orndns proyas rio I!Om
pof.cncin, nl•lm rins qno mnnifr.sfnrnm Pm concm•so. 

Sondo,· assim, do Ioda ,iuslkn. n presento emenda. 1í do 
todo cabimento qunnrlo se cogitn do votar as bases que nor~ 
l~nriio o Govcl'Do nn feitura da lei de reforma do ensino, 
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A presen[o emenda niio augmonla, nbsolul.nmonte, qual
quer rlespcza. 

Sala das Commissõcs, 24 de dezembro do 1923. - Be'l',
nardino Monteiro. 

A Commissão opina que 11 emenda constitua projecto ·cm 
separado. . 

N. 227 

ncslabcleç.n-se o ·art. 129 da lei n. 859, do 1G de agosto 
dn ·1002, c cm cônseqncnci·n, o art .. 342 do decreto n,, 4.855 
de 2 do junho de f.903 ·~ seus .parng-rapho's; revogadas n~ 
di~posi~õl!s rm conl.rario ,. · 

nio dr .Tnnriro, 2.\ do dczem!Jro do 1923, - 'Panlri 'de 
Fronf'in. 

.Tu.sti('icnrrio 

lMn emenda representa nm ,insto 21i6 laboi'c c vem at
f.rndri' fls ncoossidudcs dos magistrados c scrvcnluar.ios dlli 
.rustiua, sem ·o nus para o Thcsouro. Lei n, 859, de 1 G do 
agosto de 1902. 

Art. 129. O juiz c escrivão perceberão custas na ;razão 
dr um terço dos actunes c mais 1 o/o sobno o liquido da 
massa até 200:000$ o sobro o ·quo ·oxcedm· dos Ln ·sommn terão 
1[<1 % até o Hmilc maximo do mil contos, \Sendo uma. parte 
pai·n o .iu iz c duas pal'a o escrivão. 

D~crcto n ,. 4, 855, do 2 de ,iulho do 1903 ., 

Arl.. 342. As custas dos juizos ~o ctscriviLcs, no Di·sf.~icto 
Federal, serão contadn·s na razão de um terço das •La.us do 
decreto n. 3, 363, do 1-!199, e ~obre o . liqu·i·do da mass11 pcr
c.e,lJCrão n porcentaSlem rJo·1 o/o até 2.000:000$ o do 1[4 %' 
sobrr. o que exceder rlost,n sommn, nt6 mil conf,os (lei 
n. 859, nrt. 129) ,, . 

§ L" Esta disposição não •\ npplicnvel nos processos pen
dentes, em qu.!l tenha sido aju'iznda proposta do concordata 
m1 ,o activo osLiver Jiqu idndo pa1~n n sun rcpnrtir,ão', ou tenha 
sido .rlislri!Jui'do algum rntcio. 

§ ~.· As pnrcon'[.n.gens sct•ão calculndns e percebidas nos 
tr.rmos ~ JlOIIl fl'n•.ma {li'escriptn nns m•ts. 2·Gt, § 3' 10 287 ,, 
'(T.ci n, Sil!l, nrt. 138). · 

PA!lEClln 

A Commissiíci ncccila 11 cmcndn pm•ri consLilÚir projecto 
, .em scpnrndo ,, . .. 



SESSÃO EM 28 Dll PEZ!lMDnO Dll i 023 281 

N. 228 

Onrlo convier: 

Accrcsccntc-sc : 

Arl, Fica o Governo autorizado 11 adiar para 3 do maio 
do anno proximo ou para data que fur mais conveniente as 
eleições para o Congresso Nacional no Estado do Rio Grande 
do Sul. 

§ 1.0 Nesse caso, o prazo ele inicio ela apuração fica re
duzido a 15 dias c a 10 o prazo pm·a o seu encerramento. 

§ 2." O Governo expe(l irá as instl'tiCCÕes e determinará 
as providencias que forem consequencia desse adiamento. 

§ 3. o A eleição para a renovação do torce do Senado 
IJ para a Camara elos Düputados na lcgislal.ura do 1924 o 192G 
1.crá Jogar no dia 17 de J'cvcrciro de 1924. . 

§ 4. • No Disl.riclo Federal, os livros ele actas de eleições 
fcdcracs e municipaes serão entregues no .Tuizo Federal da 
2' Vara, mediante termo, aos respectivos prcsidcnlcs de mesa 
nt1í ao 3" rlia antes da eleição, sendo expedidos, pelo modo quo 
osl.o ,juizo julgar mais convcnienl.c, os que não forem recla
mados atú esse rlia referiria. O Juizo designará por cdilal, pu
blicado no Dtm•io O({kial, os dias c horas cm que alLcndcrtí 
os presidentes de mesa. 

§ 5. • O prcsirlcnl.c do JllüRa que não puder vir a juizo, 
rlcn!.ro do prazo eslabelecii.lu na primeira part.o dest.e art.igo, 
ol'l'iciará, dando as razões c a prova do impedimento. 

§ !i." Quanrlo, por qualquer motivo, no Districlo Fc
rlcral, a mesa não receber a urna ou as urnas para a clciçüo, 
poderá ser utilizado nesse fim um rccipicntc que assegure o 
segredo do voto, mencionando-se tal circumslancin na rcspc
cl.iva acta. 

§ 7 o o Nos Estados, quando os f.abclliãcs, CSCL'iVãcs viLa
fiei os c officiaos do l'Cgistro civil ria sédo de cada município 
c dos districtos rio paz ou sub-divisões ,judiciarias forem cm 
numero int'm•im• ao numero rio secções de 500 eleitores, o juiz 
rlc diJ•cito designará um eleitor para servir como sc
crcl.al'io da mesa do cada scccãn excedente ao numero da
qncllcs scrvcntunl'ios; c essa dcsigiHI\'ltO será feita na mesma 
aurlicncia csrecinl cm que !'orem orgnnizadns as mesas pnt•a 
a 1dni~-ãn. 

§ 8." Nos Bstados, os juizes municipaes ou ouf.ros Juizes 
prcpararlorcs l.osados dos lermos anncxos :is comarcas, siíu 
emnpctenl.cs para o prepm•o rio alistamonlo eleitoral, cu.in 
julgamento conl.intm a cnmpctit• aos juizes de direito, o terão as mesmas nl,trihu ic;õcs destes na ot·ganizacão das mesas elci
f.Qi'aes, quando n s1~do rln comarca pcrl.cncer u dislriclo elei-
toral diverso. · 

MI.. Ficam revogadas as rlisposir,Gcs cm conl.rnrio. 

Snln das Commissõos, 21, rio dezembro rio 1023. - Sam
paio Ç01'1'<1ll, J'.cru/o riu. Fronlill. 
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J nslíficaçrio 

.A Commi:o~::u1o de LPt.;'itilat:·ÜO o .Jus/.ic.a o a Commissl1o .Es
pecial de lllli'm•mn riu .Lei EIPiJ.nl'al J;í acceil.nrarn oslas me
didas comu IJS! iw rcdig·idas. 

N. 229 

Ondo convier: 

. :Art. Os Juiz~s municiprues ou outros Juizes p:eparado
rr.:g togados srtKJ ·competentes para o processo de a!Jstamen·t.o 
eleitDI'nl, cuJn .illl•snrnont.n ·cont.inúa 11 competir aos ,juizes do 
.rJ.ir~itn, r l.ol'iiri as mosmus aLtribuições destes tHL orgllniza
'.''in dns nt~sas olflitornes; .qumtdo n s6dc dn Comarca perten-
''''r a rlistrido cloitm•al divot•so. · 

Sala elas sessões, 24 de no'VIembro do •J.!J23, - Snn.ms rio.• 
SántfJ.~, 

Justi(icaçllo 

A mataria contida nesta omenda já foi noceitn pela Ca
marn o pelo Senado, 

PARECER 

A Commissiin .nrrorooo n estas duns omendns o S'egulnt.e 

SUBSTITUTIVO 

N, 229 A 

SubsJ.it.unm-se as emendas ns, 183 o 205 (sobro ma terra 
eloitornl) poln seguint.e: 

Onde convier: 

Art. Fica o Governo autorizado a ndlar parn 3· de maio 
rlc ·t021j nu !lllt'n dntn qur f/11' mnis convr.nient.o ns eloicões 
r•arn o Congrosso Nnoional no Eslado do !Uo Grande do Sul. 
podendo prt•miLI.it' que J.nn1t nm votos rlos oloitores nllst.ndos nté 
30 r1ins nnlr.s r rxrorlinrlo ns nncossnrins inslrnccilos, 

§ Nesse cnsn o prazo dr. inicio dn apuração fica reduzido 
n ln rlins c n 10 o prn1.o pm•a o sru rnr.o!'l'nmrnln. 

~ A rlril;ün pnr·n a r••n•wnc.ãr! dn I OI'CO rio So!lndo c pura 
n cn;nnrn rlos Deputados 'lln Jogislntnt'll ele 1921 n ·J02G ronli-. 
znr•-sc-hu no dia 17 de fevereiro de 1924. 

-
• • .. 
.--
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~ Nn Di~l.l'ir:lo FcdcJ•ni, o' livl'ns ri!! nct.as rio oieicões 
fedemos r lllUnicipncs sr.riín f'llfl'<'~urs no .Tuim Perlcrni da 
2' Vn1'11, nwriinnff' lrl'mn, no~ I'Pspcr.t ivn,; pJ•csirlr•Jllos do mesa 
nl.'í ·no lrreein> din untes da rlnlçiírJ, sendo expedidos pAio 
modo que eslc ,T11izo ,iJJI!l'nl' mais convrnirnt.c. os •que mio ~
l'Cm t•ccinmndns nl1! esse dia J•cfrl'irlo, O .Tuiw rlesignnri\, por 
edital puhlieado no D-iaJ•io O((idnT, os dias c horas cm que 
alt.cndcní os prcsidcnles r!c mesa. 

~ O Jll'r.sirlenle rle nwsn q11r não· pude!' vil• a Juizo, den-
tro rln .pmr.n f'.,lnhclr.cidn nr.slr nl'ligo, officinr:í, dando ns ra
zões c n fli'Pvn rio lmprrlimenln, 

§ Qunnrio pm· qunlquet•. mül.ivo. no Dis!.J•icto li'cderh!, a 
mesn não receber a n r na on as nrnns para a c i c i cão, podcr(t 
SCJ' nl.ilir.ndn n~ssc fim lllll J'Peipirnle qttn n~srg·Jn'n o segredo 
do voln, mr.neionnnrin-so !ai ''il'Ctt!llsl.nncin na J•r.sprct.ivn nnln. 

~ :\'ns K'lndo:'. os .inizrs. munieirnr.s on onLros ,iuizr• 
'pJ•I1pjlrnriiJS l.or;ndos dos tm·mo~ 1\'nnr.xos ás comarcas, são 
r.nmrr.lrnle;; pnr·n o prrraro do niisl.nmrn!o r.lcifoml. cujo ,ini
:::amrnln ron!.imín a t:omnel.iJ' nns ,inir.ns rlc riirrit.o, o l.r.J•iio n.• 
nwFmln" nlf.J'ihu it:õr~ dr:;~! aR na nrg:m iznc.fin rJn~ mc~aR o lei! o
rnes, qunnrln n s(,r)r. rin comnmt porl.cnerJ' n rlislrir.fn cir.iloral 
rliverso, 

Onrlr. convier: 

Ar!.. Ji'irnm nmplnmrnlc nmnis!.iados lodos os civis e 
mi!l!.nl'ns cnvolvirios nas revoinQõns o levantes occorridos na 
.Cnpil.ni Frrlnml r. nPs Estnrios f]r ~Tal.!o Grosso e Rio Grande 
rio Snl. ns nrrnsnrlos ele cJ•imr.s pt•nf.i,:nrtns pnr mcin r!c im
prensa, lurln rhJJ•nnlr os nnnos rio ·!022 r. 1923. 

Sain rins Cnmmissilcs, 2/j rio rlczcmbro ri c fü23, - lrinen 
Mach.nrln. - T..mwn Snrl1·r!, - .Tu.stn 1[Jhm•mont, - i\'ilo Pe
çan/w, - Mnrlestn T..cn.l. - A. lnrlin do Brasil. - Pmtln de 
F'routirr. - CnrlnR Rm·T~nsn, - .71!1'0111/mn Monteiro, 

Pare.ccr .Mbre n. emenda n. {lf.f 

·Em snhRf.ifniciio rlost.n r.mcnrln n Commiss!lo propl!e o 
SOA'ninl.e: 

Acrrrsr.enl.c-s~ nnrir. r,nnvicr: 

A I' I, F'icnm nmn iRI.inrlns ln rins ns pcgsons cnvniviclns no 
nllimn mnvinwnln J'nvnlnr.innuJ•io r;n llin Grnnrln rln S1ii, snivo 
nns nr·imo" pnrnnwnln eomnmns nfin rnnnexos· com n rofc
l'irln movim~nln, 

PnJ•n l'lln.<lilnir· prn,ircln.• cm .•cpnrnrio: 

Art., .Fit•nm nmnislindos o' civis n milil.m•os envolvidos 
nn., IPvnnl••s <~I'Cil!'I'Íil•'' nn Cnpilnl Fericrnl c no .Esf.nrlo d~ 
MnLto Grosso, 

·-1 
' 
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Arl.. Ficnm nrnniHI.inrlos os dclict.ns do imprensa pral.i-
cnrtns nns nnnns rio ·t 022 n 1023. 

Rnln dn Cnmmi:<são rl'o Fínnncns, 28 do dezembro de 1023. 
- JJur:no dr: l'rtil!a., J'residont.e. - Josá En.1abio, flelnt.or. -
loüo Lur,., - !.au.J•o Miillr:r, ·-Sampaio C01•raa. - Vcspttaio 
ti" Aln•ru, - Falip]lr: &lt.wir/1, - Muniz Srtrlré, eom rr:st.r·i
'CÕBK, 

N. ltr:irí-Hl23 

A' pr·oposicão da Gamara dos Deputados fornm npresen
lndns lí:J emendas cm :J" discussiio, das quncs 22 cm ptennr·io 
~~ :11 :'l GommiRHfin do .l~jnnncns. 

Sobre est.as lí3 emendas· que fignrnm neste pnt•cccr coni 
mtmct•nção scguidrt c nn urdem cm que J'omm publicndns nn 
Dinrio rio Conorr.~.w de 2u o 2ü rln concnlo mcz, pnssa (I Com• 
missfin n cmHI.it• sun noiniito. · 

OllÇAMENTO DA JlfAnTNHA 

N, 1 

Onde convier: 

São extensivas aos officincs do Corpo de Snudo do Exii·r· 
cito c da Armada, reformados r.mnpulsoríamcnl.c desde ,i do 
Janeiro nl.,\ 31 de março dn anno do 1!110, as vant.agcns con-. 
sl.nnlos da lei n. ~.uGú, rlc 10 de ugosLo de 1022. 

Ju.sti(icação 

O pequeno numero dos orricincs reformados compulso. 
rinment11 rir. 1 do janeiro a 31 do marco do anno de 1!119 nfici 
gosn até csl.n rlatn' elas vantagens constantes da lei da dcspczl) 

• · · 1 1 o~~ para n CXC!'CICIO r o , ~~· 
Rcfol'llmdos pela vigente lei de compulsoria, quando nine!!\ 

tinham seis annos a seu favor para por clla sorom nl.tingídos, 
com dir11i·tos ndquhidos outorgados .por leis antoríoms, voem
se ·privados dos hcncficios da lei n. ·1. um:i, do 10 de agosto 
de Hl22. 

Ora, si o espirita da lei é ampamr a l.odos os scrvidoro'l 
rln Nn~•ito, que coll.'lu-rniram as suas one~gias nos servicos mi
l it.arcs, nH\t•mrnt.o na quadra act.unl. do caresl.in da vida. quan
rlo rlin a clín t.udo nugmcnl.a, para que haja compensncão com 
n prejuízo havido n~ díminuici'ío da idade parn compulsnrln, 1l 
,insl.n que anrirnm as vanf.ngrns conlidns na lei n. 4,555, riu 
1 O dn ngoRto dr 1022. 

Sala da~ :;r:;.•0e:;, 2G rlr. drzrmlll'o rir 1 !12~, - Jl•ilwu Mn
'(Jhado, 



P,\ll~CEit 

A 1:umuliti~Ü" nüu púde ueeuiLtll' a emenda. Não, sct'Íll 
,justo J'UZIJI' rctJ·uug·iJ• o di~pu:;·iLivu da lui n. ~.555, pam favo
recer somente os officiaes quo foram reformados do janeiro 
a março rio 1 Ofll, quando ou Lt·os existem reformados antes o 
rdepois duquellcs muzes du anuo referido o que Lambem não 
gu~am dos bcueficios da lei ciLada. 

N, 2 

Onde convier: 

ArL. Serão graduados no posto ·lmmodiattlmontu supe-
rior, o dentro do ti.mil.o dos respec!.ivos quadros, indopendontij 
do outros requisitos, todos os officiaes du Armada o das clas
ses nnnexns que, no ul.lingit·om o numct•o <a:Um:o dos respo
clivos post.os, contem mais do trinta nnnos do serviço, sem 
nelas que os desnbonem, .. · 

Sa!u tia;; so;;,;ões, 2ü de tlez••JuiJt·o Li•~ tv~3. - ll'iuett ,IJa
'clwc/o. 

Ju .. ,U{icaçao 

A omcnda vem pür tuJ•mo a frequentes iniquidades. 1\o, 
gulama-so n siLua1;üo dos officiacs que uU.ingircm o n. 1 dos 
respectivos postos o contarem_ mai3 do 30 nnnos do sei"ViCJ 
sem notas que os desabonem. ' .. ~, . ' .. , . 

[J'JlJ'fi!Cirr."ioJ ,•~1..;;._t /. /'! Jl, I ,I!.( 

A CoJnmi:-;~fío niin aceeila a emenda. A h"T'aduncüo dos of ... 
J'icincs •í n'surnpt.o J'cgulaclo cm !ei que não devo sot• allo
J'uda cm lei OJ'Camcntaria. 

N. 3 

Art. O Governo mandará pagar om dobt•o, petas Lu-
bollas a(•lune~. ns pensões do meio solclo ctuo recebem DD. 
Luiza Emitia Bra,qiJ o Maria Luizn Brasil Machado Portolla, 
filltns do Alrr11r::tntc .Toão Cnndido Brasil, 'f~l!ecido cm sor
,viço, no desastre rio ~ncouracado Aqnidaban.,, 

Sala das sessões, cm !lG do dezembro de 1U23. - illttl'ciliu 
de Lacctda. 

Justificação 

i\ emcnd!l v1~a reparar uma granJa Iniquidade do quo 
~ãô victimas cssa.i pensionistas. 
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l~ssa ponsüo om dobl'o l'oi lllllndnLia pngnt• por lt•os de
ct•cLos: doct•el.o n, 2.512, dtJ :1 riu junuiro do !012; decreto 
n, :J, tíOtí, de 2!J du ,janeiro tio l!ll~, o docruLo n, 1 .lt53, do G 
do jnnelt•o tlu 1\12l! - (as J'nmilins .dos oi'J'icines llllll'lu~ nus 
tlostisll·os du Attnitlalmn, l/11111'11./I"IJ u Sulim6es, o nus a•ovullns 
do 2:1 do IIUI'IJJIIlii'U o 10 do do~ernlH'O flu 11110, 

J•:llns siíJJ ns unlcus fililus do ol'.l'iciuus dn Al.'llJUdtt quo 
não gu8nlll d1• l.uos l'uvuJ.'tJs, dovirlo 1i lnLorpt•eLnçiin l'igo!·ostt 
dadu pulo 'J't•iiHI!llll flu l!unl.ns ll u l'odol' Judlcint•lu uo prl
Jlleiru tluqu,llus t.lee!'ol.us, u 2. :;1,~, de 3 de junuit•u cln '111'12, 
nm vista do SCI'OIII ulln~ lltnim·o,.;;, qtHIItdu foi vaLado eslc do
crotu. 

'.l.'enLiu ollas ,iu11l.u, u1n acçíio IJLIU JJI'Oflli~Ut'lll!J, nos Clll
har:;us aJll'USUlll.udo3, o dccroLo 11. ;. ,•lú3, uu· G de .innoiJ•u do 
1!122, que munt.la coucudol' "nos herdeiros úo oJ'ficiuos J'allo
pidos nu tliiU('t•ug·Jo i.lu nwnilut· SoUmacs, quo esLivot'UIII no 
'goso dns pensões ue 111uio soldo rlulxmlns por nquellos uffi
oincs JJR J'ni'OJ'f~s clit lei n. 2.ú1,2, do 11 do jnnct•o tio 1912, o 
Exnw. St•, DI'. 1' Ires o Albuquet•quo, DD. Procurudut• Gorai 
da ncpubllcu, do11 a seguinte pPomocüo: 

"0 i'ncLo de l.ol' o doeJ•ulo 11. 1,, l,ú3, de tl do janeiro do 
1022, concedido nos lwl'llcil'o,, dos oi'J'icinos fullccidos no nau• 
frag·io do uwnilOJ' Solimüe.,, os l'!tVOI'OS que 11 lei 11. 2.5~2, 
de :_J de ,ianuiro do l.!ll2, ~Uili.HJúnu nfiu uos hpt•Uoi~·o:-;, nws 
SiÍIIIolll.o ils Yitll·as o l'ilhus JJJUIIUJ'US dus ui'J'icinus fnllucidos 
no nnul't•ag'iu dn i\rtllidu.bwl, suriu, qunnt.lu uauilu, .iuslo mo
tiYo p;u.·a (\Lw HS t!lllhargnnl.es t•eclumussem do .Puth.!t' Legis
lativo iguu lt•nLntttentu. Nfw nuloriztt, porém, o ,IJIJIIr:inrio, 
ndslricl.o :í I'ii:Ot'u~ll applicu~íiu dn lei, lL ostondm· o nlflllfiCe 
do susumlo di)Ct•el.o a possons que oH sons LOI'JJIOB nvitlunLo
menLc não comprullendem, 

A lei do 1!122 bmwJ'ioiou I'IJU!rncnlc Lodos os IJUrdeit•os; u 
de !!l:l2 sômenl.e as viuvns c Iilhos menores. 

Si vae 11islo 1/.1/lfl. in;ill.,liça, t! lW lr!(tislotlur, c ll<io 110 ;hl.iz, 
. que cO?n1JCte ·regulal.-a," 

A prcsonlu emenda tl, JlO!' collsoguiltLo, porJ'uiLurnoulo 
justa e nllmidc n UJllU clamot·osa c inilludivol situação do des
igualdade, - Jli arcilio de Lacerda, 

.. . 
!>ARECJm 

. " A Commissüo não acce !ln n cm onda pelas t·nzô0s dudus 
na emenda anterior. 

N. 4 

Onde· convier: 

Col'riju-se n consigna cão, Yorlm - Justiça ~Til ilar - nn 
parle referente aos auditores, do necürclo com 03 voncirnonl.os 
fixados paJ'U o ,iuiz dos Peilos du .Far.cndu M•unieipal, ao qual 
usLüo oguiparudus elll venciJllenLos nu qualidade de nuditoros 
da Oapztal Federal, ex-vi dos nrts. a•, n. 2, da lei n. 20, 
de 30 de dezembro de 1890, - Pires Rebello, ' 

.. 
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0 l[IIU IJl'ULunde ll LJIII!JI\Uil é CUI'l'igil' llill Ul'l\1 du LuiJclla 
UJ'IJUliJCnlnJ•in, IJ/'I'O .il'1 t'ot.mnlwe!do noM }Jill'ecm·c~ da Com
TIIÍS~lio de l•'intuwa:-:, upinantJo lJUia nccoHn~;ão da etllülld'.t idcu
l.lca, quur quautfo Lt•aLuu du ulu!Jui'ilCÜIJ do or~arnonLor da ~ln
J'inlm, que1' quando tlu ul't,Hilli!JIILu dn Guct·ra (Dilll'iu do Con
f11'es.w de 20 tlo dewllrlll'U de /!1~2, pug. 8.8~0, u doJ :27 d'~ 
,juuho de 1!122, pug·. l.úH). 

Assim ti que, LJUIIIHlo 11ustu Cusu du Uoul:(res~u Ul'll dJs
cuWio u Jll'ujtJcLo da Uunlfu•a 11. ·17, do 1022 que, eunVIJl'Lido 
JIU decreto u. t, .úüO, usLuboleceu nova tubella do volll:imeu/.11~ 
Jllll'U os membros da mngis/.i•al.lll'll. "iii g•Jt•ul, foi ot'J'crt•cidu 
emendu muudando r·espei/.111' " dir·eilo n oss11 oquiparttcfio do 
voncimtmlos nos do ,i11i~ tios .I•'IJitOs da Pnzendn Muaicipal, 
em cu,iu goso so uchuvnru tB nudilorus das ü', 10" LJ :li" Uii'
cumscripl;ties .fudicinr·ins J\li/il.nJ•es (Cnpitnl J?cdcl'nl e !tio 
Orando elo Sul). 

neunitla n Uuuunissüu do J.o'innllf;ns, uccunLuotl o ::!o1indoi· 
Irincn Mnchnrlo que u "vnnlugcnr do Jlltl'Ocor soiJt•o essa 
omondu tí 11 tlt! sm·vit· como ulnnumLo para inlm•J)i'uluéiio nn
Lhenticq t./11 .lo i, r/1'1111/C dfl lfllllf!HI(UOI' l'fiCIIlnJIIUÚIJS LIIIIJ,. 1'11/U~ 
rumonte, vonham n surgir", o nccrosoenlou estar informado 
dn I[Ufl o l'otlfli' I•:xocnlivo JIÍÍII IWCOilnrá u/[,rur:iio nlgllllll~ 
nesse Jli'O.iecl.o o nllo Slli'Ú vl'l.uuo si o i:lollndm· c{u i:wt• colln
bor•IJJ' 1111 Hllll confeccflo (Acl.a du snssfio - Dilrl'io lfr, Grm
yrus.<o de 17 de agosto de 1U22). · 

A Gornrni~s1io de VirHtllÇHI'i l't.wonheceu u diruiu, l'll'l 
questão, a.>sirn uPncluindo o sPri purucor do 0 de agosto 
cio 1922: 

«A Commi:i<~" dr• Finança~ nxnnrino11 (I assumpl.o e do
r.nto a tl1spo~lç1ín lt·un~cripl.n ,. de Olii.J'flB ~Jgenl.os no tempo 
rla nomnncno rin~ !;tHiiLnl'fJR "" IJll'' se /,rata, puJ•ooo-lhos dos
l'ecoRSa!'lfl n unonrln. Com offei/.o, purnco-li•.P. ftírn de duvida 
~ue 08 c.liJ·oilu, '''li cu,io goso se achnrn coros nudiLCires não 
furam visar/o., IJCJ;, p6clom •or· t't:.>ll'ingidos pela nova Lllbella 
de voncimenf.ns (D:o.,..in tio GortU7'C,ç,w do 18 ·de agoRt.o do.1922, 
rug. 2.S85). 

O Senndo. nnr.ta em suus dolibernt;õoo negou nem pre· 
tendeu reslringi1· cssr' direito. '' não podendo ilegal-o tovo 
onl.rotunto occasião de votar emenda impirada pela. propria 
Gnmm.issáo rl'' fi'inrmça.<, reconhocr.rrdn osso dil·eito, mas com 
,1 SOfl'llintc re,trie(fio: • .. cr.;;snndo tla data desta lei e para 
os flil.lll'nmeni.IJ nomearJos a r.qlliparucilo ostnbelccidn no ~ 2•, 
do Ai'/.. 6", c ~ 1', n, 2. do ai' L, 71", dn le1 n. 26, \lo 30 do 
rJr.z,mhJ•O r/r 1800•. (Dia rio rln Go11{1rCsso ele 27 do junho 
png. 1.511 "2R r/c ,innhn; p;,g. I .5fl2). 

8mrpmnio pOJf., nfin fOr rxprossnment.e revogada n lei 
·r.. 20 ritn;ln, nfin h a como deixar rio J'econhecel' .n prnoo
;cicncin ti(' fll,rl:unentns cm rrun sr npnla n omonda. 

'.J.'uem 'ido, n;,Rim, organizadas com manifesto orrn nR pro
postas orcurnenLarins. e exigem coiTec~•iio ne:<sa pnrto, 
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PAllECEll 

A ,Cpmmissiio acceita a enwndu com a sosuinte 

Sttb-euwnda 

~onde so diz «corri,ia-so», uisu-se: <~'lPica o Governo au
,lorizudo a corrigiu. 

N. 5 

Onde convicJ', ucercsccnLc-sc: 

Con~inua cm visor o art. 37, da lei n. 4.632, de 6 d~ 
janeiro de 1023, cujo lcOJ• tl o seguinte: 

ArL. 37. Aos cx-officiacs do i\lal'inha que, a prr.:lido, obLt
~·cmm demissão de set·vico da· Armada no correr do anno de 
HJ21, ó parm1 :.tido· voltarem ao serviço a clivo nos postos quo 
.occupavam, cu'llO sr. dclles não se tivessem afastado, sem pre
:luizo dos que pas :aram a occu.par o~ seus Jogares, aos quacs 
ficat•ão homologas. - Perl1•o La ao. 

Justificação 

O revigoramcnl.o deste art.igo não traz prejuízo a uo
nltuut o!'i'iciul. O numero de oi'J'iciues uWugidos por ellu é 
rcduzidissimo c a Marmha de Guerra só lucrará com a volta 
de novos ofJ'iciacs já conhcccdore5 das nccc·ssidndes c do seu 
ee!:Vi~o.: 

Salil :aas sessões, cm 2G de dezembro de i023. 

PARECI!:R 

~ Commis;ão accciLa a ·emenda. 

N" 6 .. 
··' 

Accl•ccsccnlo-sc onde conv.im·: 

~o\1'1:. Os officiucs ele Mm·inhn quo servirem ·no Estudo 
Muiot· do Presidente cln: Ilcpublicu c Gubinolc do ministro da 
J\1arinhu, conlarúo tempo de embarque. 

Costa Rodriault.'!l ...., A •. buli o elo Brasil. · 



Ju.! li r ir: fi ('ll (I 

0;, offíciacs de Murinlm cal serviço na Casa :ÜiiHar do 
·sr. Presidente ·du llepublica c nu Gabinete do ministro da 
i\Iarinha sempre conl.nrnm ll•rnpo rlc embnJ•que. São oJ'J'icineH 
de inlcim conl'iml~'a do elwfe <ln .Eslado o do ministro da Ma
rinha, que devem ler liberdade ampla dr• escolhei-os sem 
comtudo, pt•ejudicar a Cfil'l'eica {lOS escolhidos P'Ul'U commis~ 
&ão de tão a!Lo mm·ceimcnlo. 

· Os officiucs rln Exercito que set•vem no Estudo Maior do 
Pl'esidcnl.c da :loiJLlblica c no Gabinete do ministro da Guer
ra preenchem nessa conuni.<sãrJ, lodos os rcqui3itos legues do 
accesso, como é de justi1;a, vob nãn sn comJWChcnclc que of
ficiacs tli&língni.dos velo seu vnlnt· c qualidades pura J'unccão 
das mais imporlanle,; fiquem, pot· isso. pl'ivados do ser pro-
1110\'if.ios ou lenham do renunciar t\ clislinceão da escolha, caso 
não lenham tempo do embarque· completo. 

Exigir esla condição como prcl iminm· pam a .. cxercicio de 
Ião delicada~ fnncçõcs seria coliocnr ns officiaes da Marinha 
cm situação divm•sa dos officiacs do Exercito, contrariando o 
pt·escilo do nJ·I .. H5 da Consliluieão Federal c cJ•im• injustiJ'i
calio limite ils manil'cslações da confiança do Presidente da 
Republica c mini:;lt·o da Marinha na constíl.uieão dos seus 
Eslalios ~lniot•cs. 

Considcmndn que o Eslndo Maior do Presidente da Re
publica o Ministro da ~farinha dei'CI ser constiluido por of
ficiacs de ;.ua inteira confiança; 

Considet·andn que a liberei ado r.m escolher o Sr. Presl
l.lcnte ela !lc,pnblica c ministro da Mal'inha o;; officiacs dos 
i'ens Estados Maiores niio devem ;cr· cerceada; 

Considerando que o servil· junto ao pt•imeiro magistrado 
da Naoão c rln ministt•o ela Marinha imporia cm dcsomrpenhar 
commissão dn nllo merecimento; 

Considel'ando que o facto de desempenhar commissão de 
allo merccimenln, sct•vindo no Est1~do Maior do Presidente da 
Rpublica e no gabinete elo minisll'o da Marinha, não devo PI'C
,iudical~ o officinl; 

Considerando que o tempo do ,,er\'iço dos of.ticlacs do 
ExercHo que SCJ'\'I!lll no Estudo M'aior rlo Presidente da llcpu
blica. o gabinete do ministro da GtlCJ'ta é contado pura todos 
os cffoilos · não constituindo impccilho, para o accosso, o 
facto ele es'tarem servinrlo ,junto 1\ .mais alta autoridade da 
Naçiio ou ministro da Gu0l'J'a; 

IConsidernnclo que o nrl .. sr; ria Constituição da Republica 
c>labelcco perfeita ig·ualdndo entre o Exercito c a. Armada; 

Cnnsiclcranclo quo sempre, clcsclo a proclamação da llop,u
!Jiica, o;; ol'l'iciar!~ dn Marinha que ;;f!rVil'nlll no l~sl.nrlo MnH~t· 
rio. Pt•esidonLo ela l\optJblica o g·ubinete do ministro da 1\fart-
nhu, contaram osso tempo do embarque; _ •. 

S. - Vol. XIV 19 



ANNABS DO SENADO 

Seja accrescentado no .oroamento do Ministerio da Mari
nha o seguinte dispositivo: 

Os of!iciaes de l\larinh111 que servirem no Estado Maio~ 
do Presidente da Republioa e gabinete do ministro da Ma
rinha, contarão tellliPO de embarque. - Costa Rodrigues, 

PARECER 

A Commi.ssão a coei ta a emenda. 

N. 7 

As promoções a contt~a-almirante serão feitas na propor
ção de ·1!5 por escolha ou merecimento e 115 por antiguidade, 
a contar da data do decreto n. 14.250, de 7 de julbo de 1920, 
que regula as promoções na Armada. 

Justificativa 

· GraduaQiío indica preommencia, !»'imazia. A graduaçlo I! 
sempre conquistada a .golpes de trabalho, inte!ligenoia e me
rito, pois que o official, parn conseguil-a, attingiu o n. i da 
r~peotiva escala c satisfez todos os requisiros e formalida
des da.lel de promoções. 

·~ 
De accôrdo com o art. H da lei de promocões é OJ.'Il'IIDi

zado um quadro de accesso, por ordem de meneoimento de
enesoente par11. essa·s promocões. 

· O art. E::, em seu § 1', manda organizar um quadro de 
accesso para os capitães de mar e guerra, para effeltos ex
alusivos de gi'Bduacão. 

·O art. 1,2 diz que, na organização do quadro de Moesso 
serão .examinados pelo Almirantado, som attender á ant.igui• 
dade, todos os offioiaes que não tenham algum dos impedi· 
mentes estabeleoidos no art. 45. 

O art: ~ti reza: Não poderão ser inoluidos no quadro de 
accesso: § i." Os off.iciaes que não tenham satisfeito aa con
dições de promo<.:·ão estabelecidll8 neste reS'lllamento ou este
,iam.oomprebendidos em algum numero ,dos.do art. 1!9. 

O art. ~!l diz: cNllo poderão ser promovidos ·por antigui
dade, embora tenham IJlttingido o n. 1 da respectiva escala e 
satisfeitas as condições de promoção: · 

. 1', os prisioneiros de S'll•orre, extraviados desertores. os 
que estiverem processados em Conselho de Guerna ou Pl.'O• 
nunciados no fõro oommum; · 

2', que· estiverem na Rf1881'Víi'; 
. 3', os que nli.o lograrem approvaclio, nas escolas que eur-

.saram para cumprh• dispoaiçi!PS dest• rerulll!lllmto; . 
. . ~ . ; : 
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1•, os qufl fm·em julguuos incapazes nas informações con
fídenciacs Prestadas por -seis commandanles dentre nove sob 
cujas ordens tiverem servido. 

Os que, por qualquer 'causa, tiverem paa.sado 8 ann().; 
r.Cinseculivos ou dez inlcrromtJidos, em serviço axtranho ao 
J\linisterio da illurinha. • 

O art. J l diz: as vagas de eontra-almiranle serão preen
chida.:; sômenle por· merecimento pelos capitães de mar o 
guerra que lenham: · 

a) 2 annos de posto, sendo pelo menos um de embarque; 
b). 6 mezes dt> commnndo de. divisão ou navio prompto a 

uavega1· no oceano. 
c) 60 dia~ du c01nmando no mar, como officiat superior; 
d) servito como o1'J'icial superior nos Estados, fóra da 

séde doa Marinha, quer na direcoilo· de Estabelecimento Naval, 
quer no commando de navio ou floli!ha, por 112 mezes co!U!e
cuf.ivos ou ! 8 inLerrompidos. 

O capitão de mar e guet•ra graduado em conLra-almi
l'anf.o saf.isfe?. toda~ llssas rigorosi1S disposições da lei (.inclust
ve inspeccão <lo saude, art. 3" e .seus pail'llgraphos) e a gra. 
duacão ·Cm face dessas exigencias é do facto uma prom~o. 

Em conclusão, pa;ra promo(lã<> ou graduaQão em contra
almirante, os capitães de mar c .guerra devem Blltillfazer as. 
mesmas exigencias da lei que vimos de .expôr. 

A lei antiga só exigiu para a graduação quu o capitão do 
mar e guerra ou quulqum· official, tivesse attingído o n. 1 
da respectiva escala c sem nota quo o desa!Jonasso. Pela lei 
actual, ludo se prtssa de modo diffcrente. 

Corrobom o projecto acima, o ars·umonto do art. 12 do 
regulamento cif.adu, que determina que as vagas ele vice-ahni
l'anl.c sejam preenchidas sómenl.o por antiguidade, pelos con
tra-almirantes que l.iverem conunandado forca naval em via
gom ou cxcrr.icios. 

Ora, si a lcJ determina que as promocões a vice-almi-
1'11!lle sojam fmlaf' sómente por antiguidade, na ~onformidade 
do cit,udo wrl. 1~. é justo qtte se estenda essa disposi~ão, na8 
JH'omo~;õos a contra-nlmimnLe, na prOPil'l't•iio proposta ele i J5 
por anliguidade o 415 por merecimento ou escolha. 

A j.usl.!l inl.orpr!ltação do nrt. 12 nos diz bem claro e isso 
só o justifica, qu.c quando o contra-almironte attinge o n, t 
da sua escala Já provou o seu amor á profissão, já passou 
pelo cadinhn da exporionciu, já cumpr.iu p1-incipalmente os 
rigores da actual lei de p1•omoção. 

O mesmo rwonteco aos oupit.ües do mar o guerra; um e 
antro chegados a esta siltmcão, já bem disseram dos seus me
ritos, serviços, competencia e já experimentaram as agruras da 
longa estrada da vida militar por que passaram. 

Dezembro de Hl23. - Beniamin Barroso. 

A Commissão não acceita a. emenda, 
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N. 8 

Ao § 2." Pat•rt pagamento n offiei,ues o sub-officiaos: 

n~slabolcca-sc u sub-consi;:nação 100, da proposta do Po
der F.xccuLivo, dando vale~ de 18 :000$, pat•n, pagamento da 
quota nddicimml de ~0% nus ol'ficiaes cm excr·cicio nos EB
Indo~ rio Amazonas, Par(t, Mnllo-Grosso o Tcrrilorio do Acre. 

Senado :Fedct•ul, Hl de ticzcmbrô de J023. - Lmu·o Socll'é. 

Jnsf,i.[ icw:<io 

E;sa ~::mUficnciio ar.ldiciünnl foi acorludarnente crcadn pelo 
nrl. 4. ria lei n. 2.200, de '13 de dczmnbr•o de 191Cl. Slio 
sabidns ns r!if'f'ieuldnrles pur•a ennsegtrir• ofl'icincs que sirvnlll 
narJIII!IIcs Est11:dos longinquoo, para onde muilns vezes seguem 
com ncrcseimos de encargos, por niio levarem para os seus 
nn\"Os destinos JlessOns de familias. Sem maldizer dos climas 
rlc~.sus re:;iões, quo io Ião m:t o injusta fama gozam, ó certo 
qtw :-;ão clifl'icPis n:; concli(:ües tlu vida lllli.'H o:-; que nellns :-111 
f.c~_~rn dn in~l.alhtJ\ Joiellrlu ,iuHin a puquona CliJli!H.lll::iOI:áO, q11o 
lhes deve a cil.ndn lni, ~~que nntila:-; vn~f!S fal'i'L qun, r~orn vnulu
gcm para o scrvico nas suas novas guurnicões rlomorem os 
que r,nn c•nvinrlns par•a ns Eslnclos moncionarlos. Dnhi tnm
lwrn resullarfio henel'icios pal'll o l.hcsour'o publico., 

PAflECEit 

,\ Ctl"rrrnrissiir• niin acceil.a 11 cnlonda. 

N. !l 

Onde convier: 

Os acluaes ajudantes mueltiniola3 tlu Armada passar~o 
a: dcnominm•-'so machinistn~. 

:. ~. . 
Justificação 

A presente emenda !.cm por• ohjr.clh'o dar a esses pt•ofis
sionac' o tif.ulo !Jile rnct•ecc,. pois se,ln: considomdo n diploma 
do «machinisl.a> qtto possuem, ou os postos do !l' c 'I' tenentes 
com responsabilidades do t•neargos o rlirecc.õcs do quadros a 
bordo dos nu.vios da Marinlm c GuePra~ 

Pois niio se concebe, que um officinl que profissionnl
mcu!.o dirige quartos assume cncru·gos, possa ter um titulo in
ferior a.s rcsponsabilidaucs ele poslo militar que pa·ssuo. 

Snln da,; sessões, em 20 de de~emht•o do f9!l3.- b-incu 
ll.f!a(iadd. 
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P.IHP.Gim 

A Commissiio ncr.r.iln n l'llWnrln n~sim redigida: 

..Os ncLunrs tll'imeiro~ o segundos l.enenlr.s n,iudnDLcs mn
chinist.ns da. Armndn pnssnm a denominar-se primeiros e 
segundos tenentes mnchinistns.~ 

N, 10 

1\C•S officincs J'nl'oJ'!1lndn~ CJIIr. na. l'lgnncin cJesLn l~i, com
plcl.arcm 20 fLIHIO." rle SIH'Vi('O ('111 ncpnl'llçõcs de Marinha, 
''il'Íi.Conr.r.rliodo o ~olrlo aelunl. nn posto cm fJ\l•C se mformnrn:m, 
•DUJ'n lorlns o;; ••ffcilos. 

:-/fio hn nugmrnto rle despesa com n nppt'O\ n(•:1o desta 
emenda. Os ofl'icincs J•nfoprnados com 20 nnnos di' ;;crv.!r;o 
Plll repnJ•liúes rle Marinha, Hendo viLnlicios nos empregos 
que oxcrcrm " dos qnnes sô podm·ão· se1• nfnstndos pm· mortr. 
n11 r!r.mis;;ão volflnlnrin r. 1'111 l,nJ caso, sflhst.iLflirlos ror· offi
"inc~ rln activa, •Ir. ncct!l'r!o com n :u·l .. 27, da Ir.i n. 3.080, 
fie H fin ,inflf'il'fl r!n 'i!llli o snhsequcnlr.s, .i:l e.~lão no g-oso 
fiP.'S" solrlo '' vnncinwnl.o;; dn acl.ivn, pm· cffcil.ns da lei 
n. 2.2fl0, rir. 1~ dr• dezr.mlll'o til' 1010. 

A vantagem que llrr.s concr!dr. a r.nwnda •' ,iuslnnwnlo 
J1nl'n nmpnml-os no caso rir! afa."lnmcnl.o elos lognr(•,; que 
I!XC!'CI'Ill, 

Snln rJa;; sr.ssür.s, r•m :w ri•• rlrzrmhJ•o rir 102~.-Jriuru. 
Mnclrado. 

PARRCEn 

Esln emenda r.slú prcjudicndn. O Senado .irl npprovou 
cm 2' discussão emenda igual parn constituir projecto se
parado. 

N. 11 

Onrlo convier: 

Fica o Poder• Executivo nulorizndo n l'Cintr.grnr, no Jogar 
rir. ml'sll•e r.Je nlfniatr, no Deposito Naval do Rio dll .rancit•o, o 
Sr·. Amm•ico Tot•rcs Cnt•doso, visto ler sido dcmiltid•1 sem 
r!rclnrn~iin r.Je molivo r. conlnndo 11 annos, dois mczcs c 2/o 
r!jns r!n seJ•viço pnhlico. 

Sala das .srssõrs, cm 23 de dezembro do 1923. --lri1Wit 
Machado, 
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Justificação 

A presente emenda visa reparar uma injustica. O Sr. 
Amarico Torres Cardoso foi admittido como corta ior da offi

.oina.de alfaiato do Deposito Naval do Rio de Ja'leiro, em 12 

. de setembro de 1005, tendo por ultimo exercido as funcoões 
de mestre da referida officina do alfaiate, sendo demittldo, 
sem declaracün do motivo, cm G de junho de 1917, como se 
vê do documento seguinte: 

Publica ftlrma - Ministerio da Marinha - Direct~J·ia. do 
·Expediente - Certidiío - (Directoria do Expedienf.~ da Ma
rinha, vinte e tJ•es rle agosto dA mil novecentos e vint~ e tres 
..._Gabinete do Director) -Certifico, em cumprimento no des
pacho do senhor ministro, oxarado no requerimento de Ame
rico Torres Cardoso, de trintn c um de julho de mil now
centos o vinte e tros, que as conclusões finaes do relatorio do 
inqum·ilo policial militar que se refere o peticionaria no item 
a) de sua petição, IÍ do seguhile teõr: "Helatorio"- Exami
nando-se o presente inqucrito, verifica-se que lhe deu motivo 
uma denuncia architectndn pelo ex-guarda cio DeposJt.o :-<aval 
José Gomes Hollanda Cavalcante, contra o indiciado, mestre 
alfaiate do mrsmo Deposito Naval Americo 'forros Cardoso, 
denuncia, que pretendia imputar-lho nilo só o crime de pe-
culato como o de perseguição a cet•tas costureiras mat1.·icula- -
das naquclla repartição da Marinha, que lhe não satisfaziam 
os intentos sensuaes. Tinha t.ambem por fim a dita denuncia 
envolver nesses crimes o ca.pUão tenente Leonardo Heleódoro 
da Silva digo da Luz e o capitão tenente commissario Fran-
cisco Roberto Barreto, o primeiro então ajudante do Deposito 
iNavnl, c o segundo encarregado da terceira secoão do mesmo 
deposito, nccusando-os de desidia no cumprimen lo dos seus 
deverrs e proteccão indevida e amoral a duas costureiras 
send0 que uma a de nome Noemia Thompson nem era mais 
costureu·a matriculooa por t.er sido dispensada pelo então di-
rector capitão do mar e guerra klberto Fontoura Freire de 
Andrade mas que no entanto continuava a receber sobras de 
costuras por ordem expressa do refeJ•ido commissario. A essa 
denuncia seguiu-se uma syndicancin feita pelo actual ajudante 
do Deposito Naval capitão tenente Eulino do Rosario Cardoso, 
que; ·ouvindo seis informantes, guardas e serventes do mes-
·mo deposito, tomou por eseripto os depoimentos desses indi-
víduos, concluindo, sem ouvir os accusndos e outras teste-
munhas que de facto oram procedentes. Si se houvesse limi-
t.ndo o encarregado dessa syndi.Cancia a: transcrever as pala-
vras rins nccus&dores, nada havia que pudesse merecer com
mentnrios; mhs, muito no contrario, o capltlto tenente Eulino 
Cardoso, tirou em seu. rclatorio illaoões ,e conclusões positi-
vamente offensivas ao nome c ao brio dos ·officiaes · caHumnia-
dos, pondo-os em situação dolorosa porque contra elles pai-
rou a suspeita de deshonostos e connivento;s com o crime de 
peculato em que pela aocusao!io Incorria o mestre alfaiato;. 
Amarico Cardoso. Entretanto, quer me. parecer que se nllo 
poderia chegar áquellas conclusões sem que as partes fossem 
·ouvidas, pois; ó 'de ·elementar bom senso em um julgamento 
o confronto entre a parte accusntoria e a defesa; os· acousa-
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dos, entretanto, não foram ouvidos. Ha ainda uma o!rcum
stanoia, que si verdadeira, nnnulla juridicamente todo o tra:. 
balho nccusatorio dirigido pelo referido offlclal e é a de 
haver sido feito na residencia particular do encarregado 
dessa syndipancia, conforme fez questão de declarar em seu 
depoimento o tenente J,eodegardo Luz, portanto se Invalidam 
a! acousacl5es constantes daquella syndicancia, como ficou no 
presente inquerito exuberantemente provaida a improoeden
cla del·las redundando disso a mais formal revindlcaoAo dl 
dignidade e probidad·e do indiciado e dos otfiolaes acousadoa, 
resultando por maneira· nítida e inconfundivol a extensllo 
monstruosas das falsidades e das calumnias. Era o Indiciado 
Americo Torres Cardoso accusado de peculato e de abuso se · 
autoridade com a aggravante de offensa á moral. Das qua
torze testemunhas ouvidas, entretanto, sómente duas o ao~ 
ousam accrescendo a circumstancia summamente importante, 
que o não accusa absolutamente de deshonestldade, oomo 
pretenderam fazer o e:t-S'tlnrda Hollanda Cavalcante, demittldo 
a bem do servico publico dias depois disso por ter floado pro
vada a sua deshonestidade, encontrando-se até em uma mala 
que lhe pertencia classicos ins~mentos apropriados ao rou
bo, como gazua e pé de cabra, e o ex-cortador Argelo Ma
ríngo, tambem expulso do Deposito Naval, e contra o qual o 
oommissario Roberto Barreto já havia exercido medidas de 
repressão, suspendendo-o por trintn dias, por ter encontrado 
na sua oitura dez metros de fazenda. que el!e pre
tendia furtar, levando-os para terra conformo consta do 
·seu depoimento ás folhns dezeseto deste inquerito. O 
peculato, constante, aliás consoante a parto nccusntoria, 
oari!IC!erizavn-se nas partes, uJi.ás, sobl'iiS do trunde >'!llto que 
ficavam dos cort~s de fazenda entregues ao mestre alfaiate 
e que este em vez do aproveit.al-as ou fazei-'IIS reverter em 
benBficio da Fazenda Nacional, dava-lhes sumisso', da manei
ra pela qual concluiu o c·apitiío-tenente Eulino Cardoso, :p•OiS) 
:l'ormulando dlllas hypotheses, asse\'erou que em uma das dua!l 
a verdade se deveria conter: <ou o ma tania! so'brado era con
duzido paulatinamente nos sacells das cpsturas á maimfa
ctura · (sic) ou quando o material dava entrada ,ioá vinha dllB-' 
contado da sobra previamente constatada•. Oro, além dos de
poimento~ dos capitães-tenentes Leodegardo Luz e Francisco 
Barreto, que explicam claramPnte esse nssumpto, mostrando 
que as reduzidas •sobras apez.wr disto eram habilmente apro
veitadas pelo mestre alfaiate An:erico Cardoso, não se me · 
quiz convencer, todnvi·n, chammrdo a depo'r o actual mostrs 
Domingos Alves Britto, subsf.ltuto do indiciado e cujo de
poimento a·briu intensa lu7. •sobre tal asBumpto, por isso que 
seria natural si niio' fosso a referida testemunha. um homem 
serio, que pTocurnsso pelo menos deixar mal D ~nd.ieiado, a.fil,l1 
de que visse assegurada n sua nomoacüo .. subsl.!tumdo defim
tlvamentc. Entretanto, a referida testmnunha cm seu de
poimento óos folhas doze c doze verso, diz auo as sõbras do 
facto existem, mas que 'cm pequena •quantidl1de (sic) o qu11 
ostas sobrn:s sorvem pa·~a cobr1r out11as faltas, como, por 
exemplo, no córte das calças de marinhoiro·s c sdldados na
vaes; que quasi sempre nfio che!(am os metros que n tabella 
o~flcial determina pnrn n confoccão de uma calça, isto ét dous 
metros ó meio, sendo nccossnrio mais do que essa qua,nlidade; 
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que essas sohl'as se acccnluam mais nas. camisas, mns que 
(, com ellns que se ~1uppre n diminuf,a quatr~idade de ~nzonda 
que a lnbclla nfficial dcl.•)rmina para a confccr.iio dos cha
péos, atfi!'maçücs estas que cslií·Ll riu accôrdo cm toda sua 
extensão com. o que a respeito declarou· o indiciado cm sou 
dopdimonlo r. as domais lcstcmunhas, pelo que se conclue 
facilmontc s~r ubsolulumcntc fr•lsa c calumniosn a nccusuciío 
que está :~rguida pelo l•X-c.arl.ador Angelo Maringn, em sou 
llopo•imento consl•anto da syndicur,cia organi~ada :pelo oo,pitüo
f.rnen!c Eulino Ca:·.doso· e em consc•qtwnc·in phnntnstica e mui 
fóra da real idade as tabr.Jias c desenhos Ullréscn!ados pelo rc
foi•ido cortad<1r c inclusos na nlludidn syndicancia. A incul
pabilidade, a innocancia, portnr,to, do indiciado, o mostro al
faiato Americo Car<lo'so, u;;o poderia rcslirgir mais cnbal r. 
mais cvidcmto do .quo com o testemunho. insuspeito do actual 
mostre alfaiate do Deposito ·lir:·ml, Domingos Ail•<~s de Britto. 
Mas, ainda nfio sal.i9fcil.o com to'das essas provas positivas da 
improcedeneia do fnclo ullcgndo na necusnç.iio resolvi ouvir 
tambem antigas uutoJ,idarlcs cio Deposito linval c neste sen
t.ido tomei ds dopoimcnto~ do cnpiliio de mar c gum,~n Alfrc. 
do Pinto de Va.ll:oncellos que ftlra scn ·diJ•cct.ar· c capi!iio de 
fragata Scveriuno dtl Costa Olivcit·a Maia, que occnpou o enr
go de sub-director. )i}ffcclivnmcntc, :ís paginas vinte o tros 
vcrsd, vinte o quatro o vinte e quatro vorso, cnc<~ni.I•arnm-sc 
ns rlcpoimentos dcs~cs ol'ficiuc:;, cu.io vnlor mol'U! dão !orla a 
!'orça a completa defesa do imli•:iurl·o Amcrico .Cardoso. E' as
sim qur, diz n' pt·imch•u daqudlrs officiaes que: «durante o 
Lómr;., cm qtll' oor..upou (sic;. r, cargo cJQ director do Deposito 
Naval, no rspa('fl dr 11111 alllln, n mostro alfaiate AmD~ico Car
d,oso sempre se po'rtou com n maxima correcção, nunca lendo 
recebido queixa alguma de quem .quer que seja contra o in
d,icia,do•. O mesmo Be l<l, ás folha.~ vinte c quatro, no dc
P<Iimento do capil.ão de l'mgala Severino Maia, onde está ex
pressa a drela:·nç.iio' !lc ·que c!m·nJli-c o l.empo nm que oceupou 
o cargo de sub-direclor rio Doposilo Naval, nunca rccehcu 
queixa alguma coniJ•a o mcsl.r•o alfaiate Amarico Cardoso de 
quem qtHll' .que f.ossc. Desfoila como fiem oxubc~ante c :l'at'• 
tamcn!c a 111ni> séria das accusa•:õos as9acadas contra a :p·ro
hidado {lo' indiciado, que si vcrdadeit•as, Jeval-o-hia ús penas 
impostas pelo Codigo Pon:r.l, no seu Ca'[litnlo oiLavo (VIII), 
Jlasso a c>tudar' as accusa("1c,s de .que ~o l'IJf.crcm aos crimes 
contt•a a 11101'al. p!'ovocarlos com o fim de sncim· pnixõcs lasci
vas do indicin:do nas ·pr.ssfias r! r, cortas cos!ur•.ci·l'as. Além· do 
ler ouvido JWSt(J inquci•il.n c1 maim· numero rtc pcssôas .possí
vel do St'XO ma$Clllinn, pt•oc•H•ci tamhcm onvi·r algumas costu
l'Ciras, pl'ineipalmrnlf' ;Is qrre ornm ciladas nos depoimentos 
nocusafO!'ins cnnsrantes da inc:nsn syndicnncia. Seis mandei 
intimar ]lam cnmtHll'CCri' Jlf'l'anl.r csl,fl inquoritd fl fomm cl
las: nosalin:-t ,Lnpc;;, Noomin 'rhnmpson, Elzn de Oliveira, 
Marin l'orres, D~olinda de OliYP.il'n c D.ianira Souza. Destas 
só compai·ec~:·am c dopmnram :ís !'olhas vinte e um verso, 
vinte r. clons, vinte c rlous. verso o vinte tres as coslnroiras 
Hdsalina LO[lCS, Maria Tot'I'~s e Dr.olinda de Oliveira. A pri
meira c a ullimn süo valiosas testemunhas, pot•quo fo:·nm 
chamadas como !aos pelo servente Ascondino Nunes, om scn 
depoiment-o, paglna sete, no qt:al oiJ.e assevera que as cos
Lureir~s aloiás que n costureira Doolinda, ospon!aneamcnto 
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lhe havia t]ilo que o' mc~LJ'O ail'aint.o 'Amel'ico Cardoso jil U
nha. satJsfe11.9 os seus 'IJSC,itt~ s~ns.unc.s com a sua compn
r.hclm nosal.ma T,opcs e ·[Jl~~ clla umdn eslava (sit:) J'iormo 
apezar doo sms q11e dava, um~. que sempre flauteava (pag·inn 
sete .verso), E9sa testemunha Dcol.lnda de Oliveira longe de 
conf1~mar ·o facto~ indignou-se, qualificando' de baixesa o ca
lumrnn. a ·.wcnsaçno de Ascencllno Nunes em sou depoimento, 
(os paginas vinlc c rlous verso, nr!l'ando em absoluto que hou
vesse dil0 nma palavra n esse .sm·vcnlo co·m quem 
nunca fallnvn. A outra l.r..•l.omunhn nosalina rLopes, por sua 
vez nega cm absoluto que n mestre uiJ'ainle Americo Cardoso 
a houvesse. cortc,jado ou l.cnl.arlo apenas, c fn~. ,juntamente com 
toda's as denuus onze testemunhas que depuzc1'am neste in
querilo os mais rasgados •Jiogios no refct•ido mestrr, 'cndo 
todas U$ doze. testemunhas d:w qualor~c ouvidas, unanimcs 
cm al'f'irmar rJHC o inclilliaclo era nl•í meio bi'Usco, fr•io c car
rancudo com lorla·s a' co~l.m•ci1·ns. Sobresahem rlesses dc
poimcnl.os o juramento dn capil.ão tenente Lcodcgardo Luiz, a 
declnrncão formal de um velho sat'l'iclal' do Deposito Naval, 
o nele l.!'abalha lia lr•inl n e ll'ez nnnos, o scrv.enl.o rGoncalo Bar
reiro ~larque·s, no seu depoimento 1ís folhas onze verso c doze; 
a doclarncfio rio fio! Gnllindo, •ís J'olhn' dez, l.oclus nccút•dcs em 
affirmur n SIJI'ieilndr. '' nl•í a !'ispiclcz com quo o mesl.i•r ai~ 
faiate Amcrico Cardoso l1·alava todas as cosl.urcirns, e sobre, 
f.utlo, pelo sc.u valor mm·al, avulta n formal declarncão do 
capiLão rio J'!'agala Sni'OI'inn rln OliYei!'n M·aia, que diz enw 
seu dcpoimrml.o. pagina vintn e quatl'f>, que pm· diversas v~· 
zcs I.cv1.•. Oi:Cnôiiío rlc, cm pesôoa, assisl,iJ' (sic) a distribuir,\\~> 
rlc cosi.LH'as feita n categoria eha111ada c não notava prcrerat\
cin poJ• !lal'i:e elo l'l~ferido mr..•ll'ü ai rnial.e a qualquer cosil\
reira. Se.inm P..sles autos remel.tirlos no scnbo1· 'a!mirnnlc gra
duado chefe do Eslado ~laior· tln Armada. a quem compete 4e
cidir afinal. Capital .Fcrlrral, cm uma dns salas do PeposJto 
Naval. em vinle e um do mnrcn de mil novecentos o de.zcset~. 
Raul Tnvar·cs, car1il.fio dn corvelaf Cr!l'til'ico ainda em cumprJ
mcnl.o ao despacho llle1111ionado rio snnhor ministro qun t\ rlo 
seguinte. lêor o Jlnrcce•· do consultor ju1•idico deste ministerio 
n que se refere o peticionaria: «PaJ•eccr - Que o rcqucrhncn
to 1.Je Amm•ico Torrei< Cardoso, ex-mestre. alfaiate do Dopo~ 
'silo X-aval ~olicitando sua readmissão nesse cargo, rio que fo1 
rlcmettido pOI' acl.o ele sete de ,iulhn do mil novucnnl.os " dl'
zcscte, p6clc ser at.Icndido, tal o resultado do inquerilo a que 
o mesmo foi submc.ttido. •Rosolvorcis, nntre~anto como enten
derdes mais acertado. D consull.or juridco Virgílio Antonio 
de Carvalho. - Parecer numcr·o mil quinhentos e yinle o soto 
ele quatorze ele ,iunllo de mil novc.cento;; o vinte. Nada mai·s 
constando e nem ser pedido cn Afranio Teixeira I>into, to~
ccii'O ot'ficial rll\ Directoria rio Expediente fi;. a presente cc.rl.l
clfio quo vrw lJIII'mim dut.adu c nssign~du .. nio rl" .Tnn1~il·o. vm.lr 
r. I.I'CZ de agosto do mil novr.c.,ntos IJ vmlu c i.I'Pil. Alfr~nw 
'l'cixcirn Pinto. Tm·cciro officinl rla Dir~eloria do. ExJ?~ciiCn
tc da i\lal'inhn. (Estavam aolladas e dnvldnmontc mut1hzndas 
peJa data c firma su·pra, cinco osaampilhns fode!'llcs no valor 
tola! do quarenta e um mil c oitocentos réis). Nada mais ~o 
continha em a certidão para aqui bom o fjelmont~ tra!lscn
pta do proprio original no qual me haver s1do pedido f11. ox
trahlr a prcse.nlc ·publica fórmn que por conformo estar sul:)-
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sorevo e assigno em publico e raso .. Rio de Janeiro, vinte e 
nove de outubro do mil novecentos c vinte e tres. - Eu, 
AlvaJ"O Advinculla da Silva, tabe.lliüo interino, o subscrevo e 
as signo em publico c raso. Em tesLenmnho (estava o signal 
publico) da verdade,.;.... Alvaro Advincu.lla da Silva. 

Essa demissão sem declarncüo de motivo não foi. razoa
vai, visto tratar-se de um l'unccionario com 11 anno·s, dons 
rnezes e 2ft dias rlo s~.1·vico publico, com mwmplar procedi
mento. 

.. 

E' .i•uslo, pois, •Quo o Congresso hn:bilite o Exoouti:vo a 
reparar essa in,iustioa. 

PARECER 

A Cnmmissão accoiLa a emenda com a seguinte 

Sub-emenda 

Onde se diz «reintegrar>, di~a.-sc: «rcadmittin. 

N. 12 

Accroscente-so onde convier: 

Art. São declarados aspirantes a official, pelo mesmo 
decreto que puzer o presente orçamento em vigor, e como tal 
·farão o 2' anno do respectivo curso, os alumnos da Escola de 
Administração Militar, que tiverem concluido o 1' anno com 
· approYoitamento: · 

· ArL A deo!aruçü'O a aspirante, no presente caso, níio 
·obedecerá a nenhuma classificacão, quer por merecimento in
tellectual, quer por' antiguidade, o que só será feito no final 
do curso, em 1924. 

· Snla das sessões, 2G de dezembro do 1923.-lrfneu. Ma-
citado. · 

Justificação 

A presente emenda encontra 11 ·sua,. ,justificncão nas ra
zões seguintes: 

A Escola de Administração Militar' funccionn em com
muro com o Curso Especial do Contadores. 

As exigencias para a matricula · sfio ·as mesmas· pnra 
ambos e o programma do concurso de admlssfio é um só. 

No presento anno, ns matarias lecclonndlis no Curso Es
pecial de Contadores foram as mesmas da Escola de Admi
nistração Militar, que, nlóm disso,. ainda teve mais dois cur
·sos: o de Economia Politica e o de Googrnphia Economicn. 
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Os alumnos do Curso de Contadores, terminando o curso 
no corrente me~. serã·o nomeados aspirantes a official, por 
forca de regulamento (Reg. para o Quadro do Officiaos Con
tadores, ai·t. 9', § 2') . 

Em virtude de all.eração feita no regulamento pura as 
Escolas de lntendenciu, no anno passado, os officiaes cont.ü
dores poderiam concorrer :í matricula na Escola Sup~rim• do 
Intcndencia, desde que tivessem W nnnos de servico e ros~cm 
primeiros tenentes ou capitães, isto é, ficaram em condições 
iguaes ás dos oí'í'iciaes de administração, isto como o ar
tigo H, pnragrapho unico do Rea. )lltl'l/. o Quadro àe Officiaes 
.Contadore.Y, estabelecia como condicilo pura isso, aos officiaes 
contadores do recrutamento uot•mal (que é o caso da turma 
do anno corrente), a idade de 32 unnos no minimo e oito 
de servico como aspi·rante a off·icial. 

Decreto posterior, datado de 31 de outubro ultimo, 8UP
.primiu u exigencia dos '10 annos de serviço. 

Resulta dahi q11C, quando os aclimes alumnos da Escola 
de Administraciw Militar estiverem a concluir o curso, o~ 
contadores jú estarão concorründo ti Escola Superior de In
tondcncin. 

Do que acaba rlc ser exposto, verifica-se qne a unicn 
vantagem existente pam o ofJ'icial de administrao:io, com um 
·curso technico do um anno a mais sobre o de contadores, 
consistia em podar mais cedo concot•rci' ú matricula na Es
.cola Superior de Intendencia, 

Como se v~. supprimida a unica vantagem, desappurcccu 
todo e qualquer estimulo, deixando como consequcncia um 
estado de coisas illogico, quando não injusto, v.isto como a 
·recompensa que, no final do CLII'So, aguarda o alumno de 
administração, não cm·respondc cm absoluto aos (lsforcos por 
elle despendidos .. 

Ambos os quadros (Administrncão e Contadora~: teem 
por fim a gestão e a execução do Serviço do Intcndencia do 
Exercito, estes nos corpos de tropa c estabelecimentos mili
tnres c aquclles nos srrvicos divisionarios. 

As funcções do official de administ.racü•o, mais complexas, 
exigem dcllc conhecimentos teclmicos e consequentemente um 
uivei de preparo profissional mais elevado. 

Logico seria, portanto, gue pelo menos as mesma.s van
tagens e regalias rios contadores lhes fossem lambem outo!'
gadns, o da h i a. necessidade da. presento emenda, que, ainda 
.mésmn nn nusoncin de outras razões, se ,justificaria como 
simples medidu de equidade. 

PAl\ECEfl 

Está prejudicada esta emenda. 'frntn-so de assumpto 
·poitinentc no Ministorio da Guerra. 

N. 13 

. · ·. A1•t·. 1.~ .Q Poder Executivo reverterá no serviço nct.ivo 
rln Armada, sem prcjuizo do quadro dos officlnes, o cnpltfio-

• 

'' I 
' 
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tenente t•eformndn Lu i~ Carlos dn Carvalho, nii posln eJllr lhe· 
eomJlel.it·iu si I!SI.il'essn na ncl iva e ~0111 d i1•rito :'1s vunl.ng·,.•ns 
pectlllim•ins l'elnl.ivns ao ll•mpo qur. nwdoin enfl'e <1 I'CI'or·ma 
O a l'PVCl'SiiO. 

Al't, 2. 11 nevngnm ... Ro a:-; dhmosiQüf•s Pm conLrnrin. 

J I/ .V fi r icnçti (J 

O cnpif.lio-temcnl.c refm·mndo l~ui~ Carlos rlo Cnrvnlho foi 
illeg·almenlc l'cl'ormat.lo, sem que cornpletnsso o nnno do oh
scrvnçfio tnxutivo, exigido no m·L ~1", situncüo 1", lt~/,IJ•n a do 
ducrdo n. '108, deJ :JO dn dl)~ernbro de 188U, lei n. 1.20" do 
1:1 dn mnio de• 181H, rlror,!'elo 11. :J29, de ·12 elo abril de tS00, 
dec!·elo n. ti.Oti1, rle :?ti de novemht·o de 1003, art. 3", n. r;, 
JllllrHinndn obso!'\'111' a lei 11. !?liO, do J de dor.ombro rle 18H, 
no n. 2, ~ 311

; niío sendo, nJ,;m disso, nhBcrvndn n ·IPi rio 1852, 
nrL. 51, visto nfin conl.nr ~5 annos de servico. 

Nfin l.endo sido nllsell'Vndns as rlisposicúeJs legues, a QIW 
~c t•cl'e•t•c a J'el'or·nm elos o1'J'ieines, o ret'ot•ir.lo ol'l'icial pleiloou 
o se11 rlit•rilo no Su]wemlO 'J.'I'illllnal Fcdc.o!•nl, npresenlnndo T·Ul'!l 
i~so, Bill IOJ:l, alleJslar.los de t•minenl.cs chnicos, lll'Ovanrlo 
nutwn l.rl' o mesmo so(l'ri~o clCJ molcsLia chron ica, do que m
sultou vencm· pu!' mulot'Jil allsoluta nos embargos 0 pc!·dnt• 
pelo voln rln M irH'I'Va nos '"nl>argos inft•ingenLcs ao ,julgado. 

O citado ol'l'icinl Jll'r.slmr valiosos sri'Vir•ns na proclama
cão da llepuhl iea n mtt is l.m'rl" na t·c~l.am·acho da legalidade; 
nlém di~Ro, esU\YU Plll HfH·~·iço nctivo na J\lm•inhn ~·'ii)I'Canle, 
dnmnl.o 20 annos consrcnt1vos, sondo ·17 ele commandn. 

m, pot· SPI'nm incsl.imaveis os sor1·icos Jll'oslarlos pelo re
ferido nl'l'icial ú cansn l'epnhlicuna, rqwesento Psln PlllCIHin. 

Sala dns sessões, G de dczcmbi'O do 1023. - A. Judio 
dn Bmsil. - Lll111'o Snr/N!, - Perci·l'a Lobo, 

PAHJ~CER 

A Commissãn ncccitn n emnndn com n sr,guintc 

Onda 3c diz 
reverter". 

Om!e convier: 

Sub-cmcndo. 

J•cvoJ•!or:í - digu.sc: "ficn autorizado a 

N. 1ft 

Art. Ficn elevado n dois o numero de barbeiros c cn-
bellereil'Ds rio Hospilnl Cenlrnl da Marinha, com as vantagens 
c regai ias de r'Jlfcrmciro nnvnl de 1' classe, u que sa refere 
o decreto n. 3.656, de 2 de janeiro de i9i9; t•evogndas as 
.clisposiciles em contrario. 

Saln das sessões, 20 de dezembro de i923,-/rinelt Ma
chada, 

-
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Justificação 

A nccessidad<J de hvg·icnc individual dos enfermo;; J·c~ 
colhidos an Hospital Coiil.l'Ol ria Marinha, deu rnot<vo a q•.J•J 
fosso ct'eJHio o cm·gu rlc llurbeil'o c cabcllcit•cii'O pura aqnclle 
cslnhelccilllcnln, com ns vun t.agcns c regulins que cslãu acima 
consis·nada~. 'J'al ncccssidndu avullu na razão directa, niio só 
do augmenl.o que vão lendo '" quadros mililtH'CS du Mari
nha que assim dnl'ilu maiores conling·cntes de enJ'm.•mos JlUJ'U 
alli l'IJcolhidos, comu ainda pela nnlui·al Jll'Cvisiio quo S<J rlcvL' 
ler ri" dar subslilulo an unico sot•vcntiJnrio cxistento nl•l :J!;<H'Il 
no hospil.al. nus cusus de doença, licenr;u, e uutru,; impedi~ 
mentus nal.nl'ae,;, A'quelle estabelecimento süo l'ecolhidos DS 

ol'ficiacs, sull-officiues c tH'U~as da Armada, corno tam!Jo1n 
civis das J'IJ[llll'tiç(ies de ~lnrinhu, embora qun em momenlu~ 
anormnes de hygien e i nd i v idunl, ,iuslil'ica-se plenamente, 

::ia la das sessües, 2G de dcwJJlbru li<J 1 U2J .- Irilwtt Ma
'c!wdu . 

PA!li~GE!l 

A Cuuunissão não aece Hn a emcndn. 
A nd!IIÍII.Íôlruçfio da ~larinlln inl'nrma tjue 11ão IJ<l ncce~~ 

sidnlie "'' mais um hnrllcii'O e cabcllcreiro nu Hospital Central 
da Arlllnda. 

N. 15 

Accrescenle-stJ onde convim': 

Al'l.. :Pica o Uovot'Jlo nutorizmlo a concedet• ~;"os mili-
tal'e:-i qur, :-~e l'ul'ot·mm·nrn nnl.o:-; da lt~i n. ,,,555, de JO ele 
ag·oslo do Hl22, c com ·mnis de 30 annos rlo sorviliOS r.xcln~ 
sivauwnle rnilitai'CS, as vlullus·em do § 7" do arl. !50 da 
mesma lei. 

Sul a das s<.'ssüe", :!li de do~om!Jt·o de 1!l23 .-IrincJt Mct~ 
'P,kaclo •• 

.I uslificaçlío 

A impossihilidndP cm que ~n acham os mililni'CS rrfOJ·
mados, depois rio 1111\ lon~;o pnriodo de 30, .\O o mnis nnno~ rio. 
serviços, pnt·a adquiJ'ÍI' ouLJ•os recursos pccuninrios mw nüo 
sc,inm os da Sllll PI'Opt•ia refm·mn; n carestia nclunl da vid.1,' 
que ,i(L nüo assohnt•ba no J)ni~. mas avassala n mundo, não 
fazendo J'nco n clla modestos Pl'ovcnl.os como os que rllcs pm·
cebom; a ncccssirlndc da s111Jsislcnciu propria 11 da fnmilin a 
q1w sPI'Vcm di) nrt•imo, a rnt• do decoro a quo :t posiciin d" 
official ri!J palcnlc os obl'ign mais exigente ainda, qunnln mnis 
elevada ,; n r,wnrlual,,t1n filio ndquit•irnm com n rerm·m~I. l.uda 
p1n·cce ,iuslil'icnt• o nmpnt•o rio Governo (lquolles c:uo encane~ 
ccrnm ao scrvir;o sagrado Lia Pntria-,; . .. . . . ' . - '. . 

I 

I 
I 
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A disparidade do romunorucão do serviços entro os re

formados com us vantagens dn lei n. 2.290, rle 13 do de
zembro do 1010, o as consignadas pelo § 7' do ai'I .. 150 da lei 
n. "- uu5, do 10 do agosto de 1022, varia entre 25, :m e mais 
por conto pura militares do patentes subalternas, sem nos re
ferirmos ús vantagens extraerdinarius concedidas n officiaes 
superiores o goneraes com mais de 40 annos Je servicoa, por 
disposicü:o ainda dn referida lei do 10 do agosto de t\122. 

Tirar os militares reformados .antes desta data, da si
l.nnçiío realmente precarht em que so encontram; auxiliai-os 
na velhice, que j6. agora os impossibilita de angariar recursos 
Dnde quer que elles pudessem encontrar, e o. proprio. posição 
conquistada os permlttisse exercer, é obra nllo só de cari
dade, mas certamente patriot!ca, poupando-f!g, deste modo, aos 
vexames por que ora passam c 6. misoria, de q:~e se avisinham. 

PAilECEil 

A Commissão nflo pódo ucceit.ar esta emenda, que trará 
para o Thesouro grande augmento nas despezas militarei. 

N. i6 

Accrescente-se onde convier: 

Arl,. Fica relevada dn prcscripcão em que incorreu o 
direito de D. Rosa Ncry Stelling, filha do offioial domissiona
rio da Armada, Carlos Eugenio Stelling, para-o fim de reoaber, 
pensão de meio soldo. 

Sala das sessões, 26 do dezembro do 1923. -Pedro Lauo:. 

Justificação 

O favor feito pela emenda supra é da ordem daquelles jâ·· 
concedidos pelo Congresso a muitas outras pessOas, filhas, ir
mãs e mesmo viuvas de servidores do Estado que, por qual
quer motivo, deixaram suas funccões para exercer sua activi
dade em outros ramos industriaes. Sem precisar declinar no
mes, ainda este anno o Congresso fez reverter militares que, so 
demittiram ou so refO/l'maram voluntariamente, dando-lhes 
as vantagens das tabellas actuaes. No caso occurrente, trata
se de conceder o relevamento da prescripção, afim de que a be
neficiada possa receber uma pensão de montepio, tli.o nece&
saria á suo. subsistencia. 

PARECEI\ 

A Commisslio :nllo &Melta a emenda. 
' .. 
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N. 17 

Onde convier, accrescente-se: 

Art. Fica revogado o decreto do Poder Executivo nu-
mero 4 .812, de 22 de outubro de 1010, que annullou o decreto 
do mesmo Poder n. 4.291, do 18 do setembro de 1919, vigoran
do este u!Limo, para todos os effeitos legaos, da data desta lei. 

Sala das sessões, 2G de dezembro de 1923 ,. - Marcílio de 
Lacerda,. 

Justi!icaçllo 

1 Esta emenda, visando reparar um erro do Poder Executi
vo corre om auxilio do Thesouro Nacional para evitar que 
seus cofres sejam sobrecarregad·os com despezas perfeita
mente evitavois. Diz e lia respeito n reforma illegal de um 
official do corpo de saude da Armada que, ferido em seus di
reitos e atirado a miseria pela omnipotencia do Executivo, re
correu ao Poder Judiciaria e já obteve, a seu favor sentença 
de primeira instancia. Pnrn quo o Senado possa julgar e r~ 
solver o caso com perfeito conhecimento, como justifica
cão o documontaoiío, junta-se ú esta a petição do illustre Dr. 
Lopes da Cruz, patrono desse official junto ao Poder Judi
ciaria, o u certidão da sentença proferida pelo integro juiz da 
Segunda Vara Federal, Dr. Octavio Ke!ly. 

Nlio serú a primeira vez neln a ultima que, tanto o Con
gresso como o Poder Executivo, para evitarem maiores encar
gos ao Thesouro, se conformam com uma sentença de pri
meira instancia par·a corrigirem seus erros e apressar a jus
Lica. aos que por seus actos !oram prejudicados. Nos Estados 
Unidos ,cm cujo direito conslitucionnl buscamos ensinamen
tos, essa pratica ó commum c, podemos dizer, todos os Go
vernos n adoptam. O Governo actual, tendo em vista a sen
tencu do juiz federal da Segunda Vara, tornou sem effeito, 
por portaria do Sr. Ministro da Marinha, de i de dezembro 
do 1022, o aviso n. 210, de 16 do janeiro de 1920, o mandou 
rcinCegrar Israêl Sergio de Menezes, no Jogar de segundo te
nente ajudante machinista da Armada. Não foi preciso cami
nharmos muito. O acto é de h ontem e o Go.verno que o pra
ticou ainda é o mesrno. 

PAI\IlCER 

A Commissão acceita a emenda. • 

N. 18 

Onde convier: 

. Os officiaes superiores e subalternoe . dos corpos de snu~ 
de do ,Jj:xer9ito e da. Armada que, por lei . tinham jli direito. 

• 
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VOIUJilUI'illlliUlll.U Ú I'UJ'OI'IIIU III! jiOStO SUpCI'illl' U (jliU i'Ol'UI'll 1'0· 
iormuuos poln vigcnl.o lui de compulsuriu, com a diminuicüo 
do idade, ~c111 cumpcnsa1;ão do ospccio ulgumu, com .projuizo 
do seu futuro, são consitlemdos promovidos no posto subsc
qucnlc, sem direil.o a \/Cnllimcntos utrazndos. 

JustiJ'ico a cmcmln, em vista dilS seguintes considora~õcs: 

a) os ofl'iciucs superiores c suualtct•nos dos corpos do 
samlc do Exct•eilo o da i\rmudn, !JUando nlcuncados pelo dc
crcl.o n. 3.720, de 15 ele .i~ncit·u de 191.0, j(t tinham direitos 
ndqui t'idos; 

b) que o rcl'crirlo decreto lhes diminuiu 11 idade IJUI'a a 
cnmpulsurin, uos dii'J'cJ•cnlcs postos, I.Ol'lll\ndo igual n exigillu 
para a rel'ormn dos comual.enlcs; 

c) que por leis anteriores, mt1Hns dos orriciaos alcancn
riam a pt·onwcão aos postos immcdialamcnl.c superiores; 

d) que ncnhunia vunlng·cm lhos deu a lei acl.unl, pela 
qual I' oram rci'OJ'IllUdos; 

c) rlttfl pela nnssn Gll!lsLi l.u il:ão n" ri i t·cilos dos ofl'iciaus 
são ~agrados c que nenllllmn lei tciD cl'fcilo retroactivo, salvo 
para bcnefi'ciar, 

Sul a tias scssúe~, ~-1 de d1;7.0m1Jro de 1023. - .1. lmlio du 
B1'U8il. 

l'.lllECEIL 

A Commissüo accciLa a ·Onllcnda' p11ra consLituir .projecto 
separado c seguir os tramites legues. 

N. 19 

Accrcsccnlc-sc ando convier: 

<ArL. l~ica o Governo auloriz11do a mandar rovorler, cm 
favor do D. Adelaide Augusla de Paula Brandiio o D. Esthor 
Candida Silviuno Brrrndiio, desde u morto· do seu irmão, o 
Vicc-Alrniranlo Francisco Augusto de Paiva Buono Brandiio, 
o meio soldo deixado ;pot• esse offioial reformado da 1\larinha 
de Guerra, " qual fullcccu sem doixll'L' herdeiros .noccssari~s, 
c abt•indo-sc o crcdilo ncccssnrio p~m cxccucão desta lc1•. . . 

Em dezembro do 1023. - Euscblo. de And1•ade. 

Jttsti[icaçiio 
'''I 

' Ao Vicc-Almirunlc Francisco Augusto do Pniv[\ Buono 
J3mndão apenas sobrovivcrn•m duns unicas irmiis, _viuvns, am
bas ncccssi tndus do recursos pura decontçmonto :V!vere,:q.; ... J . .. . ' . -- ' . . . . 
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Como se snb~, . as pensões deixadas pelos ofl'iciaos do 
iorr~ c mar se cltvtdem cm cluas partes: Montcpio Pl'opria'~ 
mente dito e mcío-solclo . .Por lei, o uwntepio beneficia ntó ás 
irmãs viuvas dos ol'J'idaes !'nllccido~, pois são ellas as ultimas 
na ordem da vocnc;;1o hercditat'Ít\. O mesmo, porém, não n:con~ 
l;cc~ co~11 u uwlo-soltlo, p,ol'~Juun.to, csle U!H'oVeil.a, apomts, ató 
as ll'lllas sollcmts úu u!ltcml, !wando r.xcluidus do beneficio 
a; IJUO J'ot•cm viuvu;. Attcndenlio, ent1·eta'nto, a que não é 
.íuslo que a Ka~ão se loeuplolo com o uacriiicio feito p.olo offi~ 
cial em vida. dunrlo Lodos os llle~eo um dia elo seu soldo pura 
assegurar o bom estar J'ul.uro de sua l'amiliu ou dos <1uc lho 
estão Pl'Csos pelo ~u·ugue u al'l'eel.o, I) quo o Poder Lcg1slnlivo 
!cm votado uruilus leis <1sp<•eiues, pcnniLlindo que as irmüs 
viuvas dos ufficiaes !'allccidos pos>um gosur do meio-soldo 
por clles deixado. '!'ml.andn-sn de sr:nhoras viuvas, em estado 
d<J honcslit pobreza, e vivendo 1.1<1 pa'l·cus rucul'SOS, como no 
caso dus lJCIWJ'iciadas, •í perl'eilamnnl" ,iustirieavcl o disposi~ 
livo dcsl.a emcndn. 'J'anln mais quanto o Vicc~Almiraulo 
Paiva. Buouo não deixou uutr·ns hnt·d,!it·os bcneficiarios de seu 
monlcpio, a'lém de sua" duas eilullas irmãs viuvas, amba~ 
cm siluayüo lio carcitcüt Lle J'ecur·;os para sua manutcncão o 
subsislencin, e as quacs l.iveJ·am sempre nallo, quando vivo, 
o mais seguro nl'rimo, uão sendo ,justo que no 'l'hesouro Fe~ 
doral, e 11fio tis unícas liOt'Lieit•trs vivus daqucllc Almirante, 
J'I!\'Cl'l.am as q uoll1s de meio-soldo descontadas duruulo dcze~ 
nas dr! anno . .:, do \'l'illn ~;r•l'\'ifltl!' dn P:ILJ·iu. qtw ril'~dn a gttnl'l'IL 
ritJ Paras·tmy e, tlosl.cl'iurmcnl.e, em vuritt.~ c honrosas com~ 
missões nnvac8, lanlo l.rabalhou .P'Jlll Na<;ão, dentro c fóru do 
Br·asil merecendo JlOl' isso que, em llOill'a i1 SUl! mcmorin, seja 
p!·csla'do esse bcncJ'iciu ús ÍJ'mfi~ IJtW ella sempre ampn:rqu. 

Em dcwmbro ti c 1023. - Httsebio de Andrade. 

A Commissão accciLa para constituir projecto sepn1•ado •. 

N. 20 

Onde convier: 
Fica rcinchlÍilo nn Ntt•g;o de audilor com ,itll'idicJ;ün na' 

At·nmda o anl.i~:o " unico chci'JJ rln sct'\'ico de .Tustica Militar 
rla Terceira Rl'it;ttda rio Cavallat'l!L, enm I orlas as vnnlal!cns, 
<lirciltls t'C"'ltlias dos acl.un<!S aurltlul'<!s n A'l\l'antrns prcvtslM 
nos" dcci·clo~ n. 257. de 12 ri<' lllal'cil dr!. I R90, e n. :JH, do .~o rio 
jancii'O cltJ H3!J:! .. "~l'rll dii'Pilo ao~; \'t~eu.nr~llos aii'HZado~, fJX
clusivc OS rln Exnt•eilo ;wl.lllll, [101' OX!SI.ll' VUI'ilU COllS!gliUdll 
ua lei, - Pcllru J.affo. 

· A omcndrt \'Cimt•a um r.cto do injus!.i•~n c os!;\ nn]plll;ud~ 
fJOl' netos do Poder· .Tudiciario, do Exccutn·o c elo !JI'OJH'IO C011~ 
S'l'esso cm cnso~ similares. . .............. .. 

i,- VOI. XIV zo 



·300 ' . ANNAES DO SENADO 

Nomeado como quasi todos os acLuaes auditores do Exer
cito o da Marinha em 1010, e nesta mesma data commissio
nado para inslallar os sorvicos de JusLica MiliLat• da 3" brigada 
de caval!aria o quo fez assumindo o cargo rlo auditor por do
terminação clarab expressa c taxativa dos arts. a• c o• dos re
gulamentos que aixamrn com os decretos ns. 7. 0 5o, de 6 de 
agosto de 1908 e 7.939, do 7 de abril de 1910. 

Neste cargo de auditor funccionou em conselhos de 
I!Uerra, emiLLíu pareceres, sendo exonemdo quando funccio
nava em um conselho de guerra o neste caracter percebeu 
vencimentos 
· Todos os · seus collegas, cm condições similares foram 
beneficiados com essas nomeações, Lendo visto os actos de 
exoneração desfeitos, sondo reconhecido os seus direitos por 
interferencia do Poder .Tudiciario pelos accórdãos do Supremo 
Tribunal Federal ns. 2.135, de 4 de dezernbt·o do 1912 o 2.280, 
de 13 de novembro de 1913, pelo Poder Executivo, como se 
vê do boletim do Exercito n. 160, de 15 de abril de 1918, e do 
proprio Congresso Nacional, como se vê do Diario O{{icial de 
12 de janeiro de 1923 quo reconheceu os direitos dos que exis
tiam, com excepção "unica do beneficiado pela presente 
emenda", quando se devo ter em vista que a lei deve ser {avo
rabilia benionius amplianda. Milita ainda em favor da emenda 
o parecer do Dr. consultor geral da Republica, n. 9ü, de 19 do 
setembro de 1923, que diz textualmente "De todos só o actual 
solicitl)nto ainda não foi attendido c parece que seria clara
mente injusto deixar de lhe conceder o que se Lem concedido 
a todos os outros". 

Não ha augmento de verba, corno se vtl do annexo 
junto; e só manter-se no exercício vigente a mesma verba 
do actual, ficando porém, consignada a do actual exercicio, 
que está intacta para esse cargo que se acha va.go. 

E de lodo o ponto, corno se vô, uma emenda JUSta e me
rece ser aooeita, por traduzir um acto de rigorosa e inae
:fectível Justiça. 

Lei n. 4. 632, de 6 de janeiro de 1!123 - Orçamento da 
~arinha, pag. 1.543 

1923: 

J\.uditores . . ........................... . 
Promotores . . .......................... . 
Advogados . . . . ......................... . 
Escrivães . . ........................... . 
Offioiaes de JUStiça ................. · · · · .. 
.Serventes . . ............................. . 

Total . ...................... . 
:1924: 

~udi tores . . ........................... . 
Promotores . . .......................... . 
Advogados . . . . ......................... . 
Escrivães . . .... ; ..................... . 
Offio.ia,!JS do ,justiça ..... · · · · · .. · .... · .... · 
Escr1vaes . . ........................... . 
Offíciaes de justiça .................. · · ·. · 
Servenlcs . . ........................... . 

Total ....................... . 

129:600$000 
24:000$000 
8:400$000 

:16:200$000 
4:800$000 
3:600$000 

186:600$000 

12(!:600$000 
24:000$000 
8:400$000 

16:200$000 
4:800$000 

16:200$000 
4:800$000 
3:600$000 -

186:600.000 
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Como se vê, não ha augmento algum na verba do orça
mento corrente para o do or~mmento futuro, ó só ficar a mesma 
verba; assim sendo, :tada justifica a niio acceitacão da 
omen 

PARIICIDR 

.A Commis.são não aconselha a .approvaoão desta emenda. 

N ••• 2t 

Onde convier: 

Art. Fica revigorado o disposto no art. HG, da lei 
n. 4. 242, de 5 de ,janeiro de 1921. 

Sala das sessões, 18 de dezembro de 1923, - Lauro 
SodrtJ. 

htsti(icação 

A emenda Jll'Ol'oga o pmzo Pum que o Governo possa cn
f,rat• em accôrdo com o capitão de corveta honorario, Manoel 
Sylvio Pereira Baptista, director de scccão addido de Sem·o
taria de Marinha c quo ficou extensiva ao mesmo a dispo
sição do n. XL do arl. 162 da lei n. 3. 451, do 5 de janeiro do 
1918, que ostatuc o seguinte: 

Art. 162. Fica o Govemo autorizado: 
•• o ••••••• o •••• o ••••• o •••• o •••••••••••••• o •••• o 

XL. A mandnt· contar como de crrccLivo cxm·cicio o 
tempo decm•t•ido entre a demissão e reintegrnr.ão nos 6 de 
abril de 1911, ao Dr. Hilario de Gouv~u. no cargÔ do professor 
cnthedratico da Faculdade do Medicina do flio de Janeiro, 
abrindo folha de pagamento, podendo ontrm· em aecôrdo 
com o mesmo sobre o P,as-amento de vencimentos correspon
dentes áquello tempo, ticando relevada qualquer presoripcuo 
em que hajam incorrido os seus !direitos e podendo abrir ~ts 
neoessarios ol'edi tos. 

PARECER . 
A Commissão ncoeita a emenda. 

N. 22 

Aocrescente-se onde convier: 

· .. o montepio militar, deixado pelo o~!ici~l solteiro, á 
míie viuva, reverto, por morto destn, ás Jrmns solteiras e 
vi uvas daquelle. · ' 

Snla das Commissões, 18 do dezembro de 1923. - ,lfar
cilio de Lacerda. 
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Mclilor I'LiliLiumcnlu~üo put•a esta emenda não RC pódc 
cnconLt•m•, riu que n duda pelo illu:<lt'C relator, quando a cs~ 
tuduu cm ~" 11 iscu~süo, nu seguinte 

· .\.; vc•e;; que o rclalot• lcm sido chamado n di7.fJJ' .;obre o 
ussumplo dr•sla emenda se hn manil'cslndo favot·:tvcl a su11 
adup1,'fw, pois é cOilVicção sun que sú uma cstreil:t Htlerpre~ 
lar:fw ria lei do monlcpio possa ler até hoje excluido do seu 
l.JuJwt'ieio a il•mã .-;ollciJ•a e irmã viuvn que om (mrnpanhia de 
mão vinva, viviam soh n amparo uo nwnlepiu deixaclü por 
irmão J'allecido. 

!iessc :<~~nlido .i:'t apJ•osenlou pro,jcclo de lei que foi rc~ 
llJOll.illo ü L:onunissão v:u·lnmcntm· especial incumui(b do c><~ 
tnrlu da:-; leis a~twws ~uhru o monl.t~plo e lorn dada 1Hll'CCIJJ'PS 
i~tdados r.m l'CCJIH~l'imenl.os de ~PnhoJ•as :-:olicilnnLio a '!.'OVl't'Siio 
da pensão. O r.:ong'l'cs~o Xacionul tent dcl'uridu esses rnquc~ 
l'imenluB. 

:\'ão scr:'t, !JOI'luulo, ·cslt•ttnhnvúl qne o J'(JltÜO!.', l'il•l ;i sua 
~~unvic~:fLO ve.~soal. :;o moslt•e :l'avnJ•avel iÍ erncndu. Ma~ sondo 
vnnsa111enlo da Commissão m:nultu• que :-~ojam t.J.•tllndas em 
Jll'ojcclo::; es)H!cinc~ toda:-; as mcdidus pl'oposlus mn emendas 
lfllt', eonw c•:;la lhe pm•cr!nll1 justa.;;, mas qnc n~o dn\'em Sln· 
ineluidas em lois anntmrs, JHidn o Senado udOJllnl-n pum crm
~lituit• Jll'o.icclo n pm•lu que tiiga os Lrallliles dlli/ pro,jeclos 
di! ld. 

A J.•nzão apresentada para o dcslacamenlo da t•nwtula, 
uão Pl'Ocellc cm face do fll'Occdimenlo da donLl'<t Corumissüo, 
:mundnndo incorpor:.n· uo.:; ut•t;.umculos futuros, n.-:; S•JB'llinlct) 
emendas: 

N. 15 

Al'L. Poderão scl' nomeado~ JJUJ'a as deleg.~!:Ges do 'J'l'i~ 
lnmnl de Contas os quartos escripturm•ios da mesum l'llJlUl'• 
til,\fto que .iá tenham prestado o eoncm·so d•J 2" entt•aucia i!. 
cu,ias hubilila1;ücs possam rccommcndul-o~ 11ara c>sus com~ 
missões. 

:N. 43 

Al'l. ConsuJorn-sc como orgão ol'J'icinl da Camnm S}·n~ 
llicnl d1J Fundos Publicos e da .lunla Commcrcial d.O DiHll•tcLo 
Federal, sem onus JlUra o Thesouro, a Ga:oti! rli! Bolsa, pu~ 
hlicudu na Capital FcrJeral, sondo obl'ÍS'IÜOI'ia o gTnluita a 
publicu~ü'U do expediente dcssaô l'CJllll'LÍl,\ÕCS o passando a ler 
curuclcr ofl'icial para os oJ'J'ciLos lc~·ues, toda a publicidudu 
concernente aos ·ussumplos de qLic ullus ü•t\lum.: 

Onde convier: 

Os autlilot•es do ~l'l'ibunal tle Conlns let•ão" volo J~os pro~ 
cessos d~ lO!llUlll\ ~o 9.onlqs ~o quo forem roluloros. o, ainda 



vencidos, Jnvmrão os accórdüo~ respectivos, podendo doclnrnr 
JlO!' CSCl'!PlO OS fundamentos do SCU vplo, ~lll SC!l'LlicJ.a IÍ [ll'O• 
Ill'ln ussnmulm·n •. 

PAilEC!ll\ 

A Commissão pensa que esta emenda deve constitui!• pro
,jl!cto Sl'(lUl'UriO, 

.IPflE8F.;>;1'AD.IS .\ GO~INIRR.in 

Ao :ti'L. 2"- Dr.HltHJtlr.-Hr rl1•r. !lO I' cnntn ( 1 O %) ria vm•hn. 
cnnsignndu no url. 2" JlUra n ucqui;;icão ele l.oda a nat•ltJ IH~r.i
clnnlul ria ilha do Gown·nuclot•, ul.ti nos limites ela J"uztmrla 
Sanlu Ct·nr., de nccC•t·clo com n !1•l.f.l·n ti do cilnrlu m·tigo c ou
tt·os fins rlc necessidade ou tle utilirludc riu l\lul'inha. 

' do dr.wmbt.•n de ·1023. - Eu-
' 

Sala rins Commissücs, 
zr!Jio de .1 ndrnde. ...... " .. .4 

Jl/,j{ i (i CII('IÍO 

DL'>tl•• n nnnn t11• 1800 que o Govc!'no cogita rio ndquit·il' 
Ioda a pat•/c occidrnlal da ilha rln novnrnadot•, nnl.i~·amcnl.o 
Jlt•opl'ier/urle elo MustciJ'O d•• fl. Hr•nlo, lwjo dominiu de uma 
eompnnhin. 

Ch1!gou a rle~nPI'Iltll'inl-a. (Dccl'elo n. 893, dr. IR de ou
!ubJ•o dn J800.) 

Vinte amw~ mais lm·rlc, o Gnvel'no, rm men~ag'tllll de ·\ 
rio nowmht·o (/(• ·I!HO, 11ediu ao CongJ•osso o credito de doi.' 
mil r qualt·ocntli.OR cnnto~ do J••!i~ (2."00 :000$000) Jl:u•n e~~~~ 
acqnisi~iro nlüm rir uutori~açuo pnrn pugu1·, n quinw contos 
de r•lis ( 1 r; :000~000) por me~. nlugtwi~ ria peouonn J)nt'l.r. que 
r•ntiío occnpava nn rrf'r.ridn ilha dn Govct•nuam·. 

:Em vir·turlr. dr nul.m·iznção Jrg·i~lntiva incorporada no de~ 
cJ•ol.o n. 1il.lH!I, de 11 rio sr.tr.mbl'o do 1018, adquit'JLJ o Go~ 
\'Ol'no um milhão cr.nlo o eincor.nta IJ mml.!·o mil n 1L·c~11 nw
IJ·os quarlt•ados ('1.1!3·1.013"") dr. lr.t•J.•eiw na mesma ilha do 
(;owrnnrlot•, png·ntHio essa acquisiçüo, ]lOI' mil tpczeutos o vin/.11 
e dois contos do r1íis (J .322:000$000) o que sig'llil'ica que o 
(ioveruo inrlcnnnixou PS:w lrt•J•onn a mil cento e cruorenl.n o 
flinco J•t!is ('I$J4ó) JlOL' ntr.l.1·o nundt•ndo. 

Xn ouai.J•jennio pa~sndn, a dPi·qwil.n drsli' prer.~n rin J$145, 
qno ,ití linvia pnt:o, foi n llo\TI'illl nuloJ.•ir.ndo, cm doi,; r•xt•t·
cicios consr•cnlivos, a insl.nllnt•, un pnrle ncciclonl.al du illin rln 
Govet•nndm•, segundo pl'e!'ct•L•ncia constnnlo de sua ntcnsng·nm, 
n Zona Ft•nncn rio PoPlo rio H i o do .Jancit•o, pag·ando pela tn
tnlidacle desses f.m•t•euos Jll'ecn niío maiot• rle solscnntr•' ri•i•1 
pol' melro qnndt•ndo, isto 1\, pouco menos rln metade do qno 
anlcriormonl.o pngnrn. 

Não se nLilizou n Gol'cl'no dn nuloriznoiio, niío prtgon a 
seiscontos t'l\is pm• uwl.ro qnadt•tulo o lot•rono que anterior. 
mcnto compt·m·n n j$1"5 por mclJ•o qunclrnclo, 
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O anno passado precisando do installar alli o Centro 
Naval de Aviuçã·o,. foi obrigado a desapropriar a parte de 
que carecia e a pagai-a a dois mil e novecentos réis (2$90QJ 
por metro quadrado. 

A situação, 'em resumo, tem sido esta: - si executass:J 
o decreto n. 893, o Governo teria indemnizado o terreno por 
menos de duzentos réis por metro quadrado; si o f1zess~ na 
conformidade da mensagem de 4 de novembro de 1910, toJ-o-ia 
indemniza,do por pouco menos de quatrocentos réis por me
tro quadrado; si se houvesse utilizado da autorização para 
a Zona Franca, teria pago esse terreno, no maximo, a seis
centos ré is o metro quadrado. 

Pois bem : todo o terreno que o Governo possue na parta 
occidental da ilha do Governaâor lhe custou entre i$145 e 
2$900. 

·. E não é tudo: o Governo occupou mais terreno do que 
o que havia desapropriado e pago a dois mil e novecentos 

róis (2$900) por metro quadrado. . 
A companhia proprietaria do terreno assim invadido re

quereu ao juiz federal da 2' Vara o este lho concedeu, man
·dado de manutenção de posse sobro algumas centenas de mil 
metros quadrados do terreno que o Governo occupon a mais 
e que, em consequencia, terá de pagar por preço não menor 
de 2$900, dahi para cimà, porgue nelle começou a fazer bem
feitorias e estabeleceu vias de communicação. 

Deixar de adquirir o terreno que occupa a maior seria 
prejudicar o plano de estabelecimento do Centro ;l!aval de 
Aviação e não ú crivei que o Governo o faca. 

Deste modo, o Governo terá de pagar por uma fracção 
minima dos terrenos pertencentes á companhia, quant.ia cor
'respondente talvez· :í quarta parto de seu valor total, 

E' certo, por outro lado, que, por sua situação googra
phica, estrategica e commorcial, a parle occidental da ilha do 
Governador está destinada a ser toda occupada pelo Govr.rno, 

Isto mesmo já o disse em discurso o illustre Ministro da 
Marinha, quando Senador pelo Amazonas. 
. Assim é melhor que o Governo adquira, em bõas con
·.dições, toda a parte occidental da ilha do Governad,lr, pa"n 
.não ser victima, mais uma vez, da valorização sempre cr~s
cento dos terrenos nesta Capital, mórmente daquolles que é 
o proprio Governo .que es!t\ valerizarido. 

E' medida de Pl'ovidcncia o de economia, não ~ria des
pesas novas, apenas destaca do verba jú votada pela outra 
Camara uma parcella minima e lhe 'dá applicaçil.e remune-
radora. · 

PARECER ~ 

Pelos lermos da jusLificacü:o, o assumpto da emenda me
rece Hei' convcnientomentn estudado. Não podendo,· porém, a 
Commissão entregar-se ngom a esse estudo, por falta abso
lutu de tempo, ó de parecer quo o Senudo accoito a emenda 
'pura constituir projocl.o Hcpnrndo c seguir os tramites dos 
projectos do lei. 

' 
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N. 2'• 

Verba 5': 

Onde so diz - Sub-consignações ns. i a i5 - Rcslabu
leca-se par~ o secrct~rio c pat·a os motoristas os vencímentos 
que lhes suo allt•tbutdos no orçamento vigente. 

Mantenha-se a proposta do Governo já approvada pela 
Camara dos S.rs. Deputados na' parte referente ao n. i, .isto 
é, ao secretario. 

S~Ia das sessões, 23 de dezembro de i923. - Jeronvmo 
Monte11·o. 

~. ' ' 
Justificação ' ' 

Esta emenda não traz augmenlo de um real na despeza 
publica. Limita:-se a dar verba para pagamento de um func
eionario, cujos vencimentos estão elevados a um conto de réis 
mensaes, desd1J i 907, c não Leem sido pagos até o presente 
simplesmente por falta de verba, como se vê dos documentos 
juntos o conforme o attesta o proprio Governo, fazendo in
cltvh· a verba precisa na propdsta enviada ao parlamento, com 
a que reconhece ainda uma vez o direito do funccionario, · 

Cópia-Ao Sr. Presidente da Republica:-Manoel PessOa de 
Mello, secreLario da Inspectoria do Arsenal de Marinha do Rio 
do Janeiro, nomeado por decreto do 8 de outubro do i919, tendo 
requerido ao Sr. Ministro da Marinha, para que lhe fossem 
pagos os vencimentos de accôrdo com o decreto legislativo 
n. !. 732, de 26 de setembro de 1907, e tendo obtido o des
pacho «Não tem Jogar o que requen, vem com a devida li
cença:, recorrer a V. Ex. desse despacho, apresentando as ra
zões que julga bem definir os seus direitos. 

A disposi~ão legal attribuida ao cargo de secretario, com 
os mesmos vencimentos dos de chefe de seccão da Secretaria 
de ~larinha, elevou tambem a sua funcciío, equ~parando-a: ao 
dos ditos chefes, no entanto nas condições actuaes o cargo de 
secretario está inferior ao de i' official da referida Secretn:
ria, pois seus vencimentos são inferiores aos desse. 

O decreto n. 1. 732, de 26 de setembro não restringe nem 
limita os favores nelle contidos e assim parece ·não deixar 
duvida no dil•cito do peticionaria em ter vencimentos iguuea 
nos de chefo do scccão da Socroto:ria da Marinha. 

Sondo assim, o peticioncrio vem mui respeitosamente, 
na fórma da leltra do decreto citado, q'ue jun~o por cópia, se
jam expedidos o~ netos officines necessarios a pereepçã? de 
vencimentos rJo rloze contos do róis nnnurues n quo se JU\gn 
com direi to, nn sua nova funcção official. 

Confiado no espirita do justica que preside os actos de 
V Ex ospom deferimento. - Manoel. Pess6a de Me!lo, se
cretarió' da Tnspectoria do Arsenal do Marinha do Rio do Ja:
neiro. . ... ..:..J 
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Minisl.crio da Marinha - n. ~Gü .....; Ri li de· Jane irei, om 
O de ícwr~il'o do ·JD20. 

Sr. inspector do Ai'srnnl de i\lnrinhn do TliQ de .Tnnoiro -
Em solncãn a vosso ofl'icin n. R, rln W do ,ianeh•o ult.imo, dc
clarn-\·os. Jlll'l'll ns fins l>onv•;nit.nl.e•, que o Sr. Prcsidont.c ria 
Republica deixa de ut~cndcr· no podido rio sccrel.nrio dessa 
inspcctorill Manocl P.essüu de Mcllo, de CrJuiparnoão de seus 
vcncirmmios nos ncl.nn~s elos chefes de secoüo desta dirccto
l'ia, visto ca·hcr· no Congi'I!SSo i.;ucional, o não no Porlcr E:m
cul.ivo, a J•rsolução do n.~sumpto, porquanto depois que equi
parou os vencimrnl.ns rln rliln secretario aos de chefe de sc
ccão da SccJ•ctaria de Mm·inha. n mesmo Cong-resso olcvon 
mais tnl'llc os drsscs ultimo~. não consignando no orcn!iicnLo. 
cnLretnnlo, \'P.I'Illt pam um ncercwimr. correspondente nos ven
cimento" rio referido secretario, Sande e fraLernidado, -
Raul Soares de Mou.ra. 

Decreto n. :I. 732, de 2G elo setembro do :1.907 - Equipara 
os vencimentos <lo secretario <la Inspectoria do Arsenal de 
Marinha <lo Rio de Janeiro a•os. do chefe de scccüo da Secrc
tnria elo Marinha: 

'1 O Presidente da Republica dos Estados Unidos <lo Brasil~ 

Fnco saber quo o Congresso Nacional decretou e cu 
sancciono a rosolucüo seguinte: 

Artigo unico. Ficam equiparados os vencimentos do sa·
crnlario <la Inspectoria do Arsenal de Marinh11 do Rio de Ja
neiro aos <le chefe de secoiio da Secretaria de Marinha; revo
gadas as disposições cm contrario. I • . . ... 
'' · Rio de .Jn11eiro, 20 de setembro do 1907. - 'Alfonso A', 

:Mm•cira .Pmma. - Alexandrino Faria de Alencar. 

DecJ•clo n. 2.002 de ~·I do agnslo ele 1000 -Eleva og 
vencimentos dns funccionnrios das Secretarias da Estado. da 
Dirocloria do Expediente da Marinha, do:s Directorias do Con
tabilidade de Guerrn c dn llrarinhn. dos auxiliares da seccüo 
demographicn da Directoria Gcrn'l do Saudo Publica o do 
respectivo. cnrtographo. 

O Presidenta da Republica dos Estados Unidos do Brasil:· 

Fnco sahnr f1UC o Congresso Nacional decret.ou o cu pro-
mulgo a rcsolnoãn seguinte: ' 

. Arl .. 1.' Os funccionnrios das Secr'etarias d& .Estado, ex
r.opl.uados os do 'l'hesouro e comprehendidos os da Di!'ectorin 
do Expediente <la Marinha o os dns Directorias do Contabili
daclo ela Guerra o da Marinha, t.crão a's cnlcgorins o perceberão 
os vencimentos constantes elas tnhcllns nnnexas. 

Arl .. 2.' Ji'lcam cquipnrnclos os Y6ncimentos dos auxiliares 
dO: seccão domogrnphica ela Dinccloria Geral <lo Snudo Publica 
nos dos l.crcoiros officiaes da mesma dirccLorin o ·elov~qos ~ 
p jOOOS nml\lnnA o~ rlo rospecLivo c~r~o~rqpho, 
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· Ar~. 3.' Fica o )."'rcsidcnlc rln Rctmblicn autorizado n n:brir 
os C)'cchtos ncccssnr!Ds., · 

Art. t• Ficam revogadas as disposicücs cm contrario. 

Rio de .Tanciro, 31 elo ngost.n do iOOO 88' da Indepen
denchl ·C 21• dn Rcpublicn:. - Nilo Pcr.anlt'a. - Esmcl'aldino 
Olum.JJio de Tm•J•cs Bantlcb•a. - Rio BJ~anco. - Carlos Euuc
nio {la A. Guimrmics, - A1cxmul1··ino F'm•ia de AlcncaJ• ......, 
J<'rancisco Sâ. ' 

A Cnmmissão, cm voz da emenda, propüo o seguinte sub
sf.iLuliv.o: 

«V.crbn 5': M·nntcnham-sc ns sub-consignacões ns, i e 
20 dn proposição .. " 

N. 2G 

Onde convier: 

Art. Fica revigorado o decreto n. 4.055 A, de 18 do ja-
neiro do i 023, para o fim ele poder o Governo abr1r um credito 
e.~pccinl nccessnrio para pagamento de diffcrcncn de soldo de
vido a officincs rcfori'!mdos dn Armada c cm virtude do decreto 
n. 4.403, de 1!122. 

Sala elas scssücs, 25 de dezembro de 1023. - Olcaal'iO. 
Pinto, 

Jusli(icaçtio 

O dccrcl.o n que se refere a cmcmln é o seguinte: 

"Decreto n. L05ií A. do JS rlr. ,jancii•o de i923- Aulot•iza 
o Poder J~xecul.ivo a abrir, pelo Minisl.crio da Mal'inhu, o crc
clil.o do iG5 :278$990, supplcment.ar á vet•bn 12' "Classes inucLi
vas", do or~umcnl.o de 19~2, do mesmo minislcrio . 

• 
O Prcsicl~nt c dn Hepublicn dos Esta rios Unidos do Brasil:: 

Faro subm• que o Congresso Nacional decretou c cu snn
cciono ü seguinte rcsoJueilo: 

Arl.igo unico. l'icu n Poder Exccnf.iyo nuolorizndo a abrir 
o Cl'CClil.o elo 1G5 :278$9üli, supplcmcnt.nr á Ycrba 12', "Classes 
inncLiYns", do orçamento do Ministcrio dn Marinha, do cxor
cicio do i 922, para allc·ndct• ao pns-nmcnto devido nos offi
ciaos l'Oformndos que f.iv~mm suas reformas mclhomdas, cm 
consoqucnein do disposto no decreto n .·1.·163, do i2 do janeiro 
do i922; revogadas ns disposiçücs cm contrario. 

Rio rio Jnnoit•o, 18 de janeiro do 1923, 102' da Indepon
dencia c 35' rln llopnblicn. - IIJ•Ihlll' dq. Silva Bnrll«rclas, -
~lc.rqnr/J:inn Ftt1'ia ria A/C1)çm·, ", 
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ANNAES DO SENADO 

Mensagem pedindo o c1•edito , , , , • , . , • , , ,, 

Srs, membros do Congresso Nacional - Transmittindo
vos a inclusa exposição do Sr. ministro de Estado dos Nego. 
cios da Marinha sobre a necessidade do credito de 165 :278$996, 
supplementar á verba 12', "Classes inactivas", do OrQamento 
em vigor, para aLLendcr ao pagam11nt.o devido aos offic1aes re
formados que tiverem sun reformas melhoradas em conse
quencia do disposto no decreto n. 4. 463, de 12 de janeiro do 
corrente anno, tenho a honra de solicitar-vos a competente 
autorização para a abertura do· referido credito. 

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1922, 101• da Indepen
dencia e 34• da Republica. - Artfw1• Bernardes. 

E:cpo.çição do Sr. ministro da Marinha 

Exmo. Sr. Presidente da Republica - o decreto nu
mero 4. 462, de 12 de janeiro do corrente anno autorizou o 
Governo n mandar contar vara os effeitos da reforma, o pe
ríodo de tempo em que os officiaes dn Marinha e classes an
nexns activos c inactivos tenham servido como aprendizes nas 
officinas dos Arscnaes .de Marinha. 

Em consequencia dessa lei, foram melhoradas as refor
mas de varias offíciaes que, por isso, obtiveram maior numero 
de quotas. 

Na dot.acão consignada no actual areamento para as des
pezas com as classes inactivas oito foi previsto o augmento 
proveniente das vantagens de que trata o citado decreto nu-
mero 4.463. · 

Assim sendo, tenho a honra de solicitar de V. Ex. se di
gne obter do Congresso Nacional a devida aut.oriza2ão para 
a abertura, por este ministerio, d9 creçlito de 165:278$:,96 .. s.UP
plementar ú verba 12•, "Classes mact.Jvas - Pessoal, offiCJaes 
e sub-officiaes reformados, corpo do cngenhcit•os mnchinistas, 
rlo orçamento em vigôr. 

Gabinete do ministJ'O da Marinha, 30 de novembro de 1022. 
~ .1le:r.anrlrinn F'a.rio. de 1llcnem·. 

C0NSUL1'A AO 'l'lllAIJNA!, DR' CONTAS . 

Sr. Mini•sLro P.resirlonto do Tribunal ,de Contas: 

N. \50 - Em resposta ao of:ficio dessa instituto numoro 
1.250, de 3 de abril ulflimo, f,enho a honra de communlcar a 
V. Ex., para os devidos J'ins, que os recu<·sos do Thesouro Na
cional permittem n abertura do credi.to de 165:278$990, su.p
plementar 1\ verba 12" do orçamento do Ministerio dos Nego
cios da Mnrinhn para o exercício do 1922, o des~inndo a 
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1 attender no pagamento devido nos officiaes reformados que 
tiveram suas reformas melhoradas em consequencia do dis

rposto no decreto n. 4 .1•53, de 12 de janeiro do anno passado. 
Reitero a V. Ex; os meus protestos de alta estima e diR

tinctu consideração. 
.. O credito em questão não foi aberto pelo Governo por 
ter-se esgotado o prazo dentro elo qual podem ser abertos 
eruditos supplementares. 

A emenda tem em vista habilitar o Governo a ryffectunr 
esses pagamentos n velhos servidores. 

PARECER 

A Commissüo ncceitu a emenda. 

N. 26 

Art. 1." Fica crendo o sm•vico de praticagem obrigulorla 
no interior do porto do Rio de .Tunciro, pm•a todos os navios 
e barcos mercantes, sem excepção do nacionalidade, pura mn
·dunça de ancoradouro, ntracacão c dcsatrncacão nos cács, pon
tes e trapichcs, exceptua1lus as eml:iaroncões destinadas ao tra
fego do porto. 

§ 1." Os scrvicos de praticagcm acima referidos ficarão 
a cargo exclusivo da Sociedade Protectora dos Mest,,eg Pra
ticas da Bahia do Rio de Janeiro, que se· acha legalmente or
'ganizuda c com personalidade .iut•idicu, a qual continuará com 
'inteira autonomia administrativa, technicu c eccnornico-fi
nunceira. 

§ 2." Ficará livre n entrada dos navios que transpu
zerem a barra do Rio de .Taneit•o, quer mercantes, quer de 
guerra, até ao ancoradouro das visitas, sendo facultad1 a estes 
ultimas a pJ•nticugem gralui ta quando os mesmos dcmandarmn 
os diques ou cllcR do interior da bahia. 

§ 3." As taxas a serem cobradas pelos serviços de prati
cugom rxecu Ludns pela suprndil.a Sociedade Protcctorn srt•Go: 

. n) de $100 pot• l.onoluda nl.•í duns e de $020 pot• lmc
lada que cxccdllJ' rloSHll limite, no caso de onl.mdn e snhidu 
do porto; 

/1) essas tnxus uccrcscidns rlr ~O 'l'n quando se trntur de 
nnvio 11 vela; 

c) de 30$ pela nmarmcno ou desamarra~üo, Qtrncnciio ou 
dosutracuciio, depois de· l.er fundeado o navio e bem assim 
pela mudança do logur, ao longo do cúcs; 

d) quando so.ia preciso o ,auxilio de rebocador pnm ntra
cacüo ou dcsatracaciio dos navios, esta despesa cuJ•roJ•ú · pm• 
conta das companhias; 
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c)' nccrcscimo de :w '1o sobt•c ns luxas rcspccLiya:i, ~tunndQ 
i'cilo o sct•viço ú noilc., 

§ !,,• O Governo orgnni?.nt'Ú c modificará, ;;emprc ,quQ 
0nlenclrr conveniente, tahoHns cspccinrs: 

a) pum tnxns ncccssot•ius relativas a scrvicos c.\l.raordi
nnrios, não pt•evisto neslu lei, tmnando por base o;; vr.nci
meutos J'ixos do pessoal cmprc!l'ado na Sociedade .J>Potectom 
e os prcr;os dos mnlcrincs neccssnrios nn 11rnçn; 

IJ) paPa caso de 11tilizacfw do mnLrn•inl !1l'OJl1'io rio sorvi('li 
rlc J1l'nLicng'l•m dn mesma Socierlarlo P!·otcctora. 

~ r.: A Socicllaclo l'l'Oi.r.cloJ•n eonl.innm•ú com inl.~it•n 1\11-
lr>nonlin wlmini:Ül'alivn, tr.chnicn c J'inn11cci1'l\, ci0VI'lldo, no
J'>Jill, n :<na l'i.'Cnita sr.mcsl.i'l\lmr.nl.c al'l'Ccadadn SN' rliRi.rihnirla 
rio s0<;11int.~ modo, rlr110is rir dodliZirlo o~ vr.ncimr.ntos 1'ixns do 
pes>ou I o dos sr.Pvi~os de !ll'U ticag·cm n ns drsp0sus mn leriil•!S: 

a) JO 'li• rleslinntlos (J S'l'Ulificnçito especial no pessoal o 
li ndminislru~iio dn Socir.dndc Prolrctorn; 

IJ) t,O 1• para ncquisição c reforma do material; 

c) 20 o/c purn os cofres do Soccorro Naval mantido pelo 
Governo; 

d) 30 '1o pn.t•n eonslituicão dos fundos soc!ucs disponi
veis, porcontngcm esLa que a Socicdnclc Pt•otcclot•a. cmpr•egará 
nxclnsivunwnlc para ress·ato do material qlle imciulmcnto 
j'ornccido pelo Govrn·no, só podendo dispiit• liwcmcnlo dos 
l'espr.cl.ivos fundos quunrlo o Govr!I'IIO se nchc rr.cli;lJolsndo 
rio respectivo preço. 

§ 1.' ~l'ndos esses srrvi('Os de Jll'nlicngem ficarão sob n 
rlirrcln fiscnlizaeãn do CUJliliio do porto dr.sla Cap1tal e do 
l'Mndu i.ln llio di• .Tnncil'O. 

AJ'l. 2.' O Go\'f'l'nn FodeJ.•nl, logo aprls a pt•omt.ilgar,ão 
desta lei, im·0~Li1•d a Sociedade !.los i\leRtre;; PrnLicos dn Bnhia 
do 11io de .Tnneii'O dns J'uncçües que lhe competem.- /l!'au;io 
Oúes . 

· Jusl'i{icrwrio 
\.(; t~ . 

. A crcnr:iín do ôCI'\'l(:n di' prnl.icngcm obrignlorin no inlc
l'JL)l' rlo pm•ln riu llin cli, JI\Jwiro, num l.ndos os navios,, hm•cos 
mcrcnnles, sem nxcr·p~fio de nucionnli!lndr. para mudnnea de 
ancoradouro, aLrncuciio o drMtlt•actwfio nos .. cúes, pontes c lrnpi
chcs, exceplundns as emburca~'üc:Í drJslinnclns ao tm!'cgo do 
porto, e n cntl'egu desses scrvi(;os (J Sociedade Proteclorn doH 
Mosl.rcs Praticas dn Bahin elo Rio de .Tuneiro, jllsli!'ica-so pelas 
scg·uintcs t•azõcs prineipucs: · · 

. 1 ', ovHaJ•-sr.-hilo os frcquonl.es desastres, que so dão n11 
hah!a do Gunnnbnru, por impcricin dos mestres o pilotos rlo 
nav!o.s o omburcacõcs. rio vai· ias nncioualidarlos, oll por !'nlLa elo 
nm>JlJO 0ll SOCCO!'L'O IOJnlCCljnlO O que SO poclorl\ pt'CVI)t' CO!j~ 
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,·cnicnlcmcnle, uma vez organizado c tornado obrignlol'io o 
scrvi~o de pralicugcm; 

2•, evitar-se-hão assim perdas de vidas PL'cciosas c pro
juizos mulcriacs, quasi SCLTI!ll'C eonsiúcravcis; 

3', u expcrioncia com u oxctmr;ão do disposto no dcct•clo de 
'10 do novembro de 1017, que crcou o serviço de tll'ulicagcm 
ncslu parlo duranle a guerra ouropéa, sm·vi~o esse rcgula
n:cnLatlo por acto de 1'1 de mar1;o de '1018, do l\linisLcrio da. 
Marinha, vciu clcmonslrut• us grandes vnnlagens c beneficias 
dccol'!'enlcs dessa mesma inslilni1;ão de tll'cvidunciu, auxilio 
tcchnico c soccot•ro nu vai; 

t.", Lendo sido tão imporl.unl.c sot•vieo confiado aos mem
bros da Societlatle l't•olecloru rios ~[cslt•cs Pt·al.icos da Huh ia 
rJn Hio tle ,Janeiro, dcsempcnhnram-sc ellcs cubalmcnl.e dessa 
dclicutla missfio, a conlcnl.o p;m·al, c sem Lerem os seus scr
vi,,os suscitado qmwsqtHJ!' reclamações, o nem cxisle oult•a in
si.Üuil;ão congoncru halli!iludu, enlrc uós; 

ljn, as taxas tle JH'tllilmgcm sfio moclicns c nrío oneram as 
omburcn,;ücs o!JL'igadus a se utilizar dos scrvicos da Sociccluuu 
l' rolcc.lora; 

0", o servico ele pmlicagem, altim do s~ nmni.1Jt' a ex
pensas propr.ias c com ~ntonor!!ia ailmi;tislraliva. e_ financeira, 
ficaJ'Ú todavm, sob a tln•ecla !tscnltza,;uo do eap!lao elo porto 
rtosla 'capital e do Ilio de .laneit·o, e consLiluir:'L uma relativa 
ronlc do renda concorrondo com 20 '1o ria atm renda liquida. 
somesLrul verificada para os coft•es do "Soccol'l'o Naval", mau
Lido pelo Governo; 

7" u-prnticagem o!JrigaLorin nrto aLLentu conl.t·a a liber
dade tl'n naveg·açãu, anL<!~ a facilita, e\'iLando desuslt·es n pre
,iui~os nns m•nutdOI'CS, uo::; viajanl.e5, a l.ripultH;.ão, aos con~igna- . 
tm•in~ dil:; cm•gaH e ul1~ as compunhias rl1~ scglll'O:;, dimiuuinchl 
o numero de siniall'OS, o que, acima de Ludo será ullamcnlo 
humun itario, 

1'.\rtECm\ . 
11 ,, 

A Commts;;ão nüo acccila a cmend~. 

. N. 27 

Ao ar L. 2' •. 

Acct•csccn le-se: 

c) Illll'll ucquisit.ão, co!lslrucr.üo o roconsl.rucc·~O do plúl
l'IÍCS o das suns. dopcndonCl as o monlt1SCIU do stgnues pu!"~ 
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ANNAlS DO SENÁDO 

Justificação 

E' indispensav·el provider,ciar sobre a •substituição e re-
consl.rucoiio dos nossos pbM'óes; é o que faz a emenda. · 

llio de Janeiro, 25 de dezembro de 1923. - Paulo de 
Jlroutin.., 

•• 
PARECER 

Ao dar parecer sobr.e a emenda em 2' discussão, do Sr. 
Senador Justo Ohernnont, proJ)'Jndo a construccão e recon •. 
·struccão de pharóes nas costas e rios do Pará, a Commis
são, não !POdendo acceital-a dentro da verba v'ltada para 
esse sorviQO, declarou que, em 3' discussão providenmaria 
no sentido de babimar o Governo, dentr'l dos dispositivo.s 
do allt. ~· da proposição, a attender ao servie>o de illumina· 
cão da costa brasileira. 

A emenda em apreço vem ao •encontro do pensamenl.n 
da .commissão, que assim aconsel•ha a sua approvação, 

N; 28 

Onde convier: 

Art. Fica o Governo autorizado ·a mandar construir 
um ossuario commum para os quatorze marítimos brasileiros 
mortos no serviço dos Alliados, podendo, para esse fim, abrir 
o credito necessario. 

!li o do .Tanoiro, 25 de dezembro de 1923. - Paulo de 
Fl'ontin. 

Justificação 

O officio incluso do nosso Consul adjunto no Havre fun
damenta por completo a emenda, 

<Consulado Geral dos Estados Unidos do Brasil no· !:Lavre. 
7 de agosto de 1923. · 

Particular - A S. Ex. o Senhor Senador Dr. Paulo de 
Frontin - Rio de Janeiro. 

Ebcno. Senhor Senador: 

Com as minhas mais respeitosas saudaclies, devo, ao mes· 
mo tempo, pedir desculpas a V. Ex. si, abusando da minha 
'posição como membro, embora um dos mais obscuros, do 
nosso Corpo Consular, venho, em memoria dos heroioos pa
trloios .tombados .em terra e mares estrangeiros, em defesa d~ 
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nossa gloriosa bantloira, appcllnr pnm o cord~ masnánimo 
de V. Ex., afim de quo uma homenaS'om de gratidão seja 
prestada a esses bravos, cujos ossos j,azom para sempre longe 
da terra natal o aos quaes devemos profundo. reconhecimento 
pelo patriotismo e col'agem com que sacrificaram ,em honra 
do nosso caro Brasil, a ·sua vida, cheia de prom~ae e espe
rançae. 

Outros paizes, tnes que a Inglaterra, a Belgica e os Esta
dos Unidos da Amarica do Norte, tecm cuidado com extremo 
carinho dos tumulos dos seus soldados, creando, na maioria 
dos casos, cemiterios proprios que continuam ainda sob a sua 
administraçiio directa, salvo os casos onde, finalmente, repa
triaram-.sc os restos mortaes. como fizeram, em grande parte, 
OS amCrJcanos. 

Trista contraste, e certamente BP.ria ainda peor ei não 
fosse a compaixão do •Souvonir França.is~ (O;ssociacão nacio
xml para u cdifica~ão o manutenção dos tumulos dos milita
res) concedendo annualmenlc a quantia de 5 francos para a 
manul.cncão de cada tumulo brasileiro, apresentam as ulti
mas moradas dos quatorze patrícios mortos no Ha~e em ser
viço de guerra o enterrados no cerniterio de Sainte Marie. 
.Seus tumulos, deanlo da exiguidade do auxilio pr.estado pelo 
«Souvenir Francais~. eslíío em quasi completo abandono, fal
~ando-lhcs mesmo qualqqer indicaoüo dos nomes respectivos. 

Não SIJ!'ia possível, Exmo. Senhor Senador, obter do Con
src~so a dotacão de uma somma adequada para ·a edificac!W 
e manulencão de um ossuario comrnum para os quatorze bra
sileiros, acima alludidos, e cujos nomes, com as demais infor
maç.ões, constam da lista junta? O Ma ire (Pr.efeito) do Bavre, 
Sr. Depu lado Leon Moyer, j ú me prometteu o donativo mu
nicipal de umu jazida perpetua e tambem isenção de todos 
os direitos municipaes ·sobre o· desenterramento e a trans!e
renoia dos ossos, como prova do reconhecimento da cidade 
do Havro á marinha mercante brasileira, pelos grandes ser
vi~os prestados á ,Franca, c em particular a este porto, du-
rante a guerra. · 
. Certo de que· V. Ex. acolherá r~vgravelmente · no seu 

elevado espirita esse meu a.ppello, drotado pelo amor 11. Pa
tria e pelo s~ado respeito que devemos aos nossos mortos, 
subscrevo-me, com os protestos da minha m_ui respeitoaa oon
sideraciio, de V. Ex. cr. ob .. Alfredo Polztn, consul, adJunto<: 
ao Consulado Geral no Havre .» 
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Lista (los marilimos bras;Jeiro3 mortos no Havrc cm serviço dos allia !os 

Nomes Data de nascimento Cidade onde Data do falfç.imento Categoria Na\•ios ou idade nasceu 

Hermelino Candido da Silva 13 de março de 1890 •••. Baltia .......... 19 de junho de 1918, ••• "'" ""''"· .. , .......... Severino José da Silva ...... 7 de setembro de 1895, Pernambuco •• 16 de ,unho de 1918 .... ,. •.. cAtalaia~ • 
Mauricio José dos Santos ... 15 ele agosto de 1895 ••• Paranaguá ..... 6 te outubro de 1918 .• , .... cLages•. 
Armando Joaquim Mendes 

20 ao nos ••••••••••••••• Pernambuco •• 30 de setembro de 1918. de Lima ••. .••...•••••••• Foguista ..... •Lages• • 
Lauro Chaves •••••••••••••• 40 annos ••••• •••••••••• ·····•········ 3 de outubro de 1918 .. Marinheiro •.. •L ages•, 
Avelino Joaquim da Silva ... 24 de fevereiro de 1893. A1agoa• •• • .... 5 de outubro de 1918 •. Can·oeiro .... •ltua•. 
Alfredo Fonseca Maia ...... 30 annos ••••••• •••••••• Rio de janeiro. 5 de ontubro de 1918 •. Marinheiro .•• •Santarém•, 
Francisco Freire O antas .... 13 de julho de 18S2 ..... Par • ........... 2J de junho de 1918 •.•. Foguista..... •Aiegrde•. 
João Nunes dos Santos ...... 22 ano os ................ ................. 30 de ontubro de 1918 .• Marinheiro ..• •Santarém•, 
Estevão Fern.ndes da Silva. 12 de agosto de 1893 ... Porto Alegre .• 24 de outubro de 1918 •• ,. ••• •I ú•. 
João Baptista Vieira ........ 65annos •••••••.•••.•.• Santos ......... 12 de f. vereiro de 1919. ,. .•• cCampinas•. 
Victor Domingos Maia ...... Em 1892 ••.•••......••. Rio de Janeiro. 19 de fevêreiro de 1919. Prat. mach .. c:A,aré•. 
Pedro Gomes e Matias (*} •• 24 de dezembro de 1897 Rio de janeiro. 19 de fevereiro de 1918. Telegraph.sta •Avaré•. 
Antonio José Lopes Couto •• 23 arinos ••••••••••• •.•. .•..•......... 20 de fevereiro de 1919. 5° machinista, cAvaré» .. 
josé Ferreira .•••• ,, •••••••• 23 ano .,s, •• , .• , , ••••••• Parani •.••••• 4 de março de 1919 .... Marinheiro ... •T. M. Bel-

monte». 

(*) Repatria:io em 1919. 
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.11. Commi~siio auousollm a Ul'PI'ova~úo desta emenda. 

~· • .:!H 

Accrc>ccnlc-se onde convier: 

Arl. l'i~a o Governo auloJ·izado a uJ'J'culuar o pu"a-
meul.o da diffeJ•en~u de vencimentos que deixaram do x·ccc·bai' 
nu cxei·cicio de !023, por dcficiencia de verba, os professores 
da Escola Naval tx·ansl'el'idos para o Quadro ExLraordinario da 
Armada, em virtude dos arls. i 7 da lei n. 4.02ü do 3 do ja
neiro de iO:l3 fJ H· da lei n, 4,ü32 desse me~ c ~nno, com v 
saldo que fUr vcril'icado na verba :l" - Officiaos o su!J-orri
ciacs - do ox•camcnlo da Marinha para o anno do ~ 923. 

Justificação 

Os artigos da lei acima rcJ'cridos fizeram cessai' uma 
ano111nliu oxisLcnLe na org·ani~acão do corpo docente da Escola 
Naval,. qual a de ostUL' cm J'lafl'L'anlc dcsaccôrdo com os Lermos 
claro~ c precisos do arL. H da lei n. 2.290, de 13 de dezembro 
de !010, originando-se dahi uma série inlerminavel do que
slücs judiciac~. com graves· cunscquencias, tanto para os co
fl·cs publicos, como para as boas normas do ensino, como fi
cou hem palcnlc no l:lrilhanlc parecer do Senador Schmidl, 
quando estudou a questão, 

10s professores attingidos pelos dous artigos de lei- 17 
c .f.i - referidos, antes instl'ucforcs com funccão de profes
sor, pct·ccbium seus voncimcntos pela verlia 2' - Officiaes e 
sub-ofJ'iciacs - do areamento da Marinha; transferidos para 
o Quadro Extraordinurio, cm consequencin dos dilas artigos, 
passaram a percnbel-os pela verba 7' - Ensino naval - do 
mesmo OI'Camento; tornava-se preciso, portanto, para que 
essa pagnmonlo nüo soffresse soluoão de continuidade; que se 
fizesse o eslôrno ncccssario de uma verba para· outra, o que 
não foi foilo o o quo a presente emenda aLtendc. 

Com a e:.:ecu~.ão dos arts, 17 e H, citados, houve na 
verba 2" um saldo elo 207:600$ c úma deficiencia na 7•, de 
200:000$, isl.o ó, o sn!do deixado pelos ort'iciaos na verba 2' é 
maior do que o nccessario para nltcndor â dcfioiencia da 
VOI'>ha 7•. . 

Cumpre nccrcscenlar t"JUe muitos desses officines c8ffiti 
t•oliu~ir.los ao soldo elo Ruas pnlcntes, o que, por si só, justi
fica n neceH:'idnrll• dn medida prnpo.;ta. 

Rio de Juneil·o, 2G t!c dezembro de 1923. - Paul'! dei 
;'1:ontin. 

P.\nECEn 

A Colllnussüo acon~olbn a 11pprovncü!i da ·emenda. 
S. - Vol. XIV 21 
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N. 30 

Onde convier: 

Al'l.. · Cunlinúa om vigor o disposto no art. 116 da lei 
n. .\. 242, do 5 de janeiro do 1921. ... 

Sala das sessões, 23 de novembro de 1923. 

JusLifica.oão 

A emenda proroga o prazo para que o Governo posaa en
trar em accôrdo com o capitão de corveta honorario Manoel 
Sylvio Pereira Baptista, director de sessão addido. da Secre
taria da 1\lnl'inha, ficando extensiva ao mesmo a disposi.Qii,o 
do n. XI, do a!'t. 162 da lei n. 3. 454, de 6 de janeiro de 1918. 
que eslatne o seguinte: 

ArL. 162. Fica o Governo auto!'izado: 

XL. A mandar contar de effectivo exercício o tempo de
corrido entre a demissão e reinteSTacão aos 6 de abril de tiiU, 
do Dr. Hilario de Gouvêa no cargo de professor cathedratloo. 
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, a:brindo folha de 
pagamento, podendo entrar em accOrdo com o mesmo sobre o 
pagamento de vencimentos correspondentes áquelle tempo, fi
cando relevada qualquer prescriwlio em (JUe hajam incomdo 
os seús direitos e podendo abril• os necessarios oreditoe. 

Rio de Janeiro, 25 de dezembro de 1923. - Paulo de. 
F1•ontin. 

PARECER 

Prejudicada pela remenda n. 21, que lho ó igual. 
rmn, ''""li"· I I·~ u: : ., ' ; ., ., . • : ·. , ,IU~i5J.r.11.~"i.~.::l:iUI,~'.,' ... ,I,':. I• · 

N. Si 
Onde oonvier : 
Art. l?ioam oxlensivus aos suboffioiaos da Armada 

as disposh;ões dos arts. 92 o 93 da Consolidaçii.o ·das Leis, De
cretos e Decisões sobre vencimentos, c oulras vantagens do 
Peasoal da Armada, approvada pelo decreto n. U . 837, de 29 
de dezembro da 19tfi. 

Justificação'.'.' 

Os artigos cillldos oogitam do duas ol.apas o 10 o 15 % 
sobre os annos do sorvico dos infcJ;'iores dos Corpos do Ma
rinha. 

Os amanucnses do Exeroito que foram equiparado& aos 
escreventes da Armada (sub-oniciaes) continuam no goso das 
referidas van!Jagen.s,. ..... ,...,.d 
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O aviso do Ministcrio da Marinha n. 691, de 5 de feve
reiro de 1023, tornou extensivas aos sub-offioiacs asylados as 
disposições do ar L. üS, da lei n. 3. 454, ode 6 <le janolt·c àe 
lOiS, concedendo duas etapas no~ infuriorea asylados. 

Ora, não é ,iusl1o que os sub-offioiues da activa eontiuuem 
privados dessas vantagenti quando os seus oollogas do l~xcroito 
o os inacLivos da Armada gosam, de accórdo con• •ú que ustli 
declarado. 

Rio de Janeiro, 25 do dezembro de 19l:a, - l'uuw dq 
Frontin, 

p,\nUCER 

A Commissãu não uconselh~ ~ RflPJ'üvaciio desta 
emenda. 

N. 32 

A' verba !!' - OJ'ficiaes e Sub-oJ'l'toiaes - L Corpo da 
Armada: 

Sub-consignação 7• - ltoduza-se a 130 primeiros teneuLes, 
Sub-censignação s• - Reduza-se a 30 segundos tenentes,, 
Dim·inua-se na V()rba 303:000$000. 

Justificação 

O numero niío está preenchido pFJla~ vagas cxisL!mLc,. 

Rio de Jilineiro, 25 do dezembro de 1923. - p,,ur.o d11 
Frontin. 

PARECER 

A Commissão, de ae<Jõrdo com u ndministt•acii(l dn Ma
rinha. aprcsenlnt•IÍ emenda rtanrt~ ·umn nnvn or.ganizacfio ás 
Labellas das ve.rbns 2', 3" e .1•. Nesta sua ornrmln, a 'Commis
são pt•e,•ô as alt.m•ações qu ll devem occorret· em 1.92·1 no nu
mero dos primeiros c .segu-ndos tenente~ da Armada, as quaes 
não são .prooi·sam~nl·o as inrlicndas na emenda supra, que por 
isso nlio deve ser lllJ)provada. · 

N. 33. 

A' verba 3• - Marinheiros, Foguistas c Taifa: 

Sub-consignaQIIO 35' - Em ve~ do um mestre d~ toques 
do oometa e tambor, gratil'icuçüo 5:000$, diga-se: gt•ntlfica

. ção, 3 :600$000. 
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Justi(icaçúo 
' .. ' 

.\ gwli.ifica1~ãu, de a'ccürdn com. n ul'l. 275 du f•egulamentu 
que baixou cum o decreto n. 11.8~0, de ~O de uczcmbro da 
:1!!15, ~ de 3:600$ p:1r11 o mestre r!lfcrido. 

Rio de Januit•o, ~ti de dezembro de 1!l2J. -Paulo lic 
J.'l'o·n!in. 

P.\1\JWEI\ 

• A Cuuuuis.'!iãu aecldta a etnc1u.la. 

N. 3-i 

.'1.' verba 15' ·-.Material de. construcção naval: 

Substilua-su assim a rcdac\'ã~: 

'Sui.J-con~igna<;ão n. 1 - P:ll'a acqu i~i•;iio de laucllas, e~
caloros, mac'ilina:;, ·caldeira~. ferrnment~!, etc., para o:, navio; 
u ar,;cnacs, 1. 000: 000$00(, • . 
" 

J usli(icaçilo 

A cmcmla lclll pm· ub,jecl.o, sc1n altel'Ul' a YI~J·Im, ;wcl't'
sccnlm• a 11 Navios' e "Ar:;enaes". 

lliu Llc Janeit•u ~5 de dezeuJIJl'll de 1U23, - l'anlu tl~ 
Frontin. 

A C"mm issüo niío aconselha a ap[ll'Ova~ão Llesla emcnua. 
q1w corrige uma umis~rto tJUe I e1·ia de ser reparada pela pro
pria Commissão. 

N. 35 

On'dc convier: 

Art. GonLinúa cm Yigor o nrl. !tO da lei n. lt.55ti, da 
:10 do agoslo do 1922, com a seguiu te alle·J·n~ão: accrc;ccnle
scr «O de mais de 35 annos com tod,,s DR vencimentos ou re
JnttnCl'l\1;-õesn, ficnnclu extensivo aos J•em:Hlorcs e SCl'VI.mles du 
. Dopo;ito Naval du llio de .Tuneii•o. 
l 

• 
:·· O arL '•O referido eonceclc 2/3 dos vencimenlo• no caso 
. HQ mais do 25 uunos uc sct:vioo; ó de toda a jusl.içu clavlll' 11 
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todos :,s vencimentos no caso de mais de 35 annos de set•vi~o. 
A exlrnsün dr.coi'I'C do al'l .. \n dn lei n. 1.032, de (i de ,janeiro 
dr. ·I 023. 

Jlin rlr. Janl'ir·n, 2r. de drwmlli'O de 
F'rnntin. 

P.\fiF.'CEll 

:\ Commissito nfio ncci'ila a cmenila, 

N, 3G 

I 023. ·- Paulo ti~ 
. -

'. 
A' verba 1', n. XVTT - Cnpilania~ rln Por lo.!: 

F.ln1·rm-sr n G :noo~ n~ vr.ncimrnlns dr :1 :OOO~ <ln~ secret:i
l'ios civis rJnq sntc rnrilnnins dr. l' clnssn, nngmrnl.arla n verba 
dr 21 rnnl.~'' 1lr. ,.,!J~. 

O• vnnr.imcnl.ns dn srcl'rlnl'io civil ria ·Capif.nnia elo Port.n 
rln Jlin rir .Tnnnim sã~ rir O :GOfl$: ns rins rins cn.pil.anins de 2' 
clnss,; sfin rlc 3:000$: niin ,: .insln nem mzonvrl que os rins sc
~r·clnl'i<•s civi>' rins capilanins do I" e lasse sejam os nwsmos dos 
rio 2' clnssr., rlcvcndo >'rJ' inlCI'IllNliarios entre os de 2' class~ 
r•. n rln Rio rle .Taneii•o; ó o qnn delflrmina a emenda, com uma 
dr:<pnsn aprnn.• dr 2'1 contos de réis. 

llin rir .Tanciro, 2!í rir rlezr.mhrn. rlc 1023. -.:.Paulo d~ 
Fl'nntin. 

A r.nnrrnis~ão nfin nron.•rlila n npprovnr.fin rlr.ol.rr cmcndn. 

N. 37 

A.' vorhn H'- Con;;cpmr,fio r 1'PJ11ri'OR rln csqundrn. 

nerlijn-se assim: 

I. Pessoal: 

l. Pessoal cxfl'aorrlinnJ•io com n rlim•in mnximn r!e 15$, 
1 .noo:noo$ooo. 

H, Mnforinl: 

2. Mnf.erinl rir. c~nsnmo, 3. 000:000$ rnrn n oonservncfio e 
ropm•nt;fio. 

J ustl'{i caça o 

Grnndo parlo rins reparos no mnf.crinl nnvnl SO!'i\ feif.a no 
Arsenal de Mnrinhn, que pnrn isf.n nccrssiln, alóm do •pessoal 

. 
i 

·I 

I 
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I 
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.do quadro, admit1.1r pessoal extraordinario, de accõrdo com as 
obras a executaJ'j para isto e de accOrdo com o Codigo de Con
tabilidade ó indispensavel descriminar a parte cPessoab da 
parte "Material"; ó o que realiza a emenda. 

Rio de Janeiro, 25 de dezembro de 1923. - Paulo de 
F'rontin. 

PARECER 

A Commissiio aconselha a approvação desta emenda, que 
vem pL\r a verba 11' mais de nooõrdo com as exigencias do 
Codigo de Contabilidade. 

N. 38 

Onde convier: 

Art. Continúa em vigor o dispositivo de lei que manda 
abonar a gl'Uti!'icacão de vinte por cento sobre os vencimen
tos do pe&soal da Armada, servindo nas flotilhas e navios de 
estacão cm Mattn Grosso. no Amazonas e nos respectivos es
tabelecimentos de Marinha. 

Rio de Janeiro, 25 de dezembro de 1923. - Paulo de 
Frontin. 

Justi(icaçdo 

E' superfluamente conhecida a carestia da vida no Ama
zonas c Matlo Grosso, onde o pt•e,•o nas ut.ilirlades !\muitas ve
zes accresoido de 50 o/o sobre Ó preço na C~~;pit.al da Repu
blica. 

Essa justificação h a mui to tempo existe, mesmo antes de 
eer incorporada a lei de vencimentos da Armada conhecida 
pela denominacão de c lei Pires Ferreira». 

O pagamento do pessoal, nas regiões afastadas está sem
pre em atrazo devido ao nosso máo scrvico de distribuicão rle 
credito nas do!ogacias dn Thesonro, nos Estados. Dahi a ne
cessidade do pessoal recorrer a empresl.imos parliculare> evi
dentemente onerosos. 

O scrvir,o rln Armndn soffJ•r.rá com osMt diminuicilo, por 
isso qne cnntrilme mornlmenl.c pn1·n o de~animo do sen P~'
lonl. 

PARllCllR 

Está esta ' emenda pre.indicadn pelo pnreoer dado á de 
n. 8. 

N. 39 

Onde convier: 

. ·Art. Fica o Governo autorizado a abrir o crodi~o es
pecial, necessnrlo no pagamento de Bento de Carvalho e Souza 
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Junior e outros, cm virtudo da sentenca judiciaria e preca
torio do .Tuizo Federal dn 2' Varn do Districto l~oderal, na 
importnncia de 33'1 :407$101, . 

Rio de .Janeiro, 25 de dezembro de 1923. -Paulo de 
Frontin. 

Justi{icaçlio 

Bento. de Carvalho e Sour.n .Tunior a outros propuzeram, 
como funccionarios da Contahilidade da Marinha, acção Clrdi
naria no .Tuiw .Federal ela 2' Val'!l deste Districto p~ra haver 
vencimentos que, estabelecidos em lei haviam sido negados 
por aviso do Ministerio da Marinha. 

A acção foi jn!gadn em I' e 2' instancias procedente. O 
Supremo Tribunal Federal reconheceu, para seu julgamento, 
prcferencia, por versar sobre vencimentos ou alimentos de
vidos u funccionarios publicas. A União embargou a execução 
c o Supremo Tribunal Fcdoral desprezou esses embargos. No 
juir.o da execução, foi apurado o quantum devido ~os exe
quentes; e, com ns formalidades legacs, foi expedido prccn
torio ao Ministerio da Fazenda. 

Para os exorcicios de 1922 e 1923, o Congresso detl verba 
no oroamento para o pngamcnt.o daouelles vencimento.; do
vidr.s áqucllcs exequcntcs c que est.ãó ainda na effectividade 
de seus cargos. 

Mas, para os vcnciment.os contados naquelle prccatorio o 
até 1021, inclusive, Rcrin nccessnrio credito ospr.oinl por sen
tença ,judiciaria. 

O precatorio foi, depois de processado no· Thcsmn•o, 
achado regular. 

A emenda· t.em por fim dar recursos para ser cumprido 
o precatorio. 

PARECEI\ 

A Commissfro não acecita a emenda, por caber no Mi
nisterio dn Fazenda o nssumpto que e !ln contém. 

N. 40 

Ao art. s•: 

Supprimn-sn o n. 111 do art. 3'. 

/U.Iti{icação 

Os terrenM rlo nclllal Arsenal de Marinha serão futura
monte neccssnrios pnl'a a ligncão das obras do Cúes do Porto 
do Rio do Janeiro, com u,q dus. Docas da Alfandega; niio pu
reco, p_ois, conveniente a venrln oú permuta em hastn publica 
n partJculares. 
\ ~, . . 

Rio do .Tnnriro, 25 de, d~zr,mhro de 1923. - Pnulo rle 
· Frontin, 
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A Commissão não acha convonicnto n súppr~SilÜO de (C){!O 
o .. n .. III do n1·.L .. 3': da proposic)üo, .mas sim. n. supprcssüo do 
<1110 nCSlW n .. JII se refere a·o Arsenal do Marinha. . · 

l't•opõc, pot• isso, a seguinte ... 

· " ,·r:' · Emenda '.mbstitutiva 

; . ' ' ' : 
\lC• • · . ;onppnmn~so no. n. ÚI do art .. 3'. as' palnvras - actual. 

Arsenal de Marinha." I 

'·" 

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

N. 4(· 
,,. ' 

Na rubrica 5'::.:... Arscrincs c Directoria ·cto Armamento: · 
' '· ' ' . .' ·•" ., 

Elcvem~sc rio 5!!4:032$472 as dol.açõci pllra os mestres 
g~rnns, conf.t·n~mcslt•cs, [lC~sonl artistico, DiL•cctot•in ele ,Con
~lt•uce•ão Naval, elo. mnchi}(.íg, . de · elccl.t•icirh\dc e· i:Jo .. Armn-. 
mcntÓ,.do Arsenal prirn o pagamento dn diffnrcnca de venci~ 
mantos a que l.em direito, r.:r.-1ri do arl. 73, da lei n. 1,,032; 
de ü de jnneirri do 1923, fr•ila~ as ncccssarius ·roclit'icnçücs, 
na rcspccLivn tabcll!t, · · · · : 

Sala rias· Commi~~õrs, um ;>" •I e ·dczcnrbl·o de 1923.'' 
' 'J. ''.'' 

.. 
Justificação 

":"" '::,i; • • •• ""' "'·),1 

O quail,l'O abaixo demonstra 'rlc modo cxnclo a l'nzão dn 
emenda o a elcvaciio da clolncão .. O direito do pcssonl cm 
quhstiio resulta de texto expresso ·de lei, com cnrnctct· im
Jlm•ativo o pcrmnncnto. 

' 

A Commissão, não lendo· tido' tempo do organizar com a 
administração dn Marinha labollns :Pelas quncs possnm set• 
nttcndidos lodos os dispositivos do nrt. 73 dn lo i n ~ · .\. 032, 
rio corrcnl.c nnno, acha !ll'CI'orivcl nilo nccoitnr a cmondn . o 
proceder pnrn o Ministcrio dn. Mnrinhn como fez purn o da 
Gucrrn, isto é, nconsclhnr 'n rcjcicüo dn emenda c n nppro
vnção do s~guinto artigo de nutorizncii·o: 

, ' ' " I 

Art. "Pica, o' Governo· autorizado •n abrir os et~cditos 
que· julgar nocossarios· no cumpriincnto do· disposto no ~r~. 73 
da lei n. 4.632, do ü de janeiro' ·do 1923, seja qun•1to no 
cxorcicio do 1024, scjn quanto no de 1923, submcttondo 'no 
Congresso Nncionnl as tnbollas que organizar, nos tor11,1os do-· 
que !lo nrl. 73," • , , .... 
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N. ·'t2 

O nele ronvicr: 

,\ri.. Os ;er•vrmlos da Supcriulrnrlencia elas Officinas do 
A1•mnmcntn, do Ar·snnnl de ,\hll'inhu e rio JJopo~ilo Naval rio 
llio de .runnil'o, ll'l'iiO rlirídtn a t•rmunr.'r·ucão pelo scrvicn ex~ 
trnordinnrio nus pt'Ol'ognr;üe,; " bem ussim pelo sel'vir;o feilo 
á noile, ~enrlo essa rcmtmor·w:fiu igual ú da cliaJ·in íJUC per~ 
Cl!hL'.l'OOl, 

Sala dus Commissc1es, f'lll 25 de dr.zcmlwo do Hl23. 
lrineu Mac/Jatlo. 

Jusl i(fCIIÇIÍO 

Dos ;;m•vrntcs de que lr·ata esta emenda nove são abri~ 
gados a prt•Jwilat· l.ndns os din:-: em urna das depetHiencias fia 
rlir·cctol'ill c so vecm dial'iunll.'llt" olll'igarlu,; no IJ•ahnllrn pru· 
JH'ot•ng·nvão do ~1!1'\'ÍI,.'O, ficnnclo pt'IYjudicudoi; no :-:eu r!l'f.lcnn:.oo 
J'ogulamPJltar. Nn:.;su;o; pt'OJ•ugatüt1!'\ de sôJ•vi~o ü nPS.\iPS prr
noiln;; J'cnlizado.-; dinr·ianwnlr~ nn illm r/n .BoqnriJ•iio nndn t'f!
Cl.1hrm, uüo são t•nmunrt•ncln~ dt• modo algum pot· (•:O::"iP l.ra
llalllfl t~xlrntwdinat·io, l':iin JH!t'CP!lf.'lll tão potwo Plapu.'õ, o que 
:wonl.~•ct• cnm n!'i l'ernar/nt•e . .;. 

i\'u cn:-;o do J'all.at'f•Jn, IH-~t·dpm n:.: dinl'iu:;. Si t·r.pt•ltnll a:-; 
f:illn>< ;ão rlcmi!Lii.IM, lenhmn n IPJll!lu d<! ~CJ'\'Í(;O quCJ Linn·•~lll! 

Jlut· que nii.n L'l.'llltllWI'n(-u . ., pt~lo "'~'J'Ykn PXlt·nnJ•(lillnt·io e 
JH!In Jlf'l'lll.lilc? . 

Sala dn~ Commi~~tir~~ r.•m ~f.i dt.! dm:P!l1i)]'o de HJ;~:1. 
lrillt'll .lfm:/uulo. 

P.\IIJ~r.Jm 

A Cmnrni.~.~áo nfin neC'riln n Ptnrnrla. A t•rmunf'l'H!:fio por 
r.:rt.•vicn:; m.:l.l'ilflt•dinnr·ioi-i 1\ i.l~:'itllllJdo Jll'ovislo llt):-1 l'r.gn1nrnr•nl.ns 
c no Cnrlisn· r! c Contallilid:rdr., uo> ru·ts. ~DD c 100. 

N. 13 

.:\ri.. São clovndn~ flr. ·1$ as fli:u•in~ (Jo~ ~twvenfcs o 
rcmnrJOl'r.R !lo J)pposiln N:l\'nl rio llio do .Tnnr.ir•o, Di1•octorin 
rio Armnmr.nlo e At•;;cmal dn ~l:ll'inlia rln Jlio rle .Tnnrii'O, 
nhm•lnf.i pn1'n r~sn fim n:-; HPCI':'i~:win:-:; ct•ncliln~. 

Sala rln> Cmnmi~sües, r•m ~!i dr ri•'zrmlll'o r!o 'ln~~. - lri~ 
lll'l/. J/111'/IIU/o. 

Ju.sti{ ir.açrío 

/Is r!ial'in~ rlcsscs sCJ•vcnlr.s o rcmndorcs são lnsnfflc ir.nlcs 
Cumpi'O clovn l~n~ por· srr·em cxlrcmnmcntc rxignns. 
Além disso, fm·cndos pela cscnssoz rlc wncimenlos, Icem 

rrcorJ•irlo nos usm·m·ios • .'\chnm-sc, pois, cm c:dr·cmn mio••t•ia 
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ANNAES DO SENADO 

Transcrevo o seu memorial: 

"Exmo. Sr. Dr. Irinou Machado. - Os serventes· e J'O
mndores do Deposito· Navnl do Rio de .Tnneiro, Directoria do 
Armamento e Arsenal do Marinha, vecm respeitosamente ex
por a V. Ex. a sua situnciio aff!ictiva, lutando com as mn!o
res difficuldndes, com a vida cnrissimn. ainda mais, su,ioi!.nn
do-se com os descontos em que estão soffrendo. 

Accresce o seguinte: qno tendo n< servente~ rtn Dopos!
t.o Nnvnl, apenas umn dinrin dr cinco mil réi~. o rio nccôrrln 
com a lei n. 3.99fl, de 2 !ln fevereiro rlr 1!)20, § 1•, que nos 
coubo n adrlicionnl de 20 % n I Hnlo rln fome, assim ficando 
comprchcndirlos os vrncimcnlos mrnsnns cm cento e oitenta 
mil rMs, f!JJnndn pela lo i n. 1~, 555, rln 10 de agosto de 1922. 
que cJ•cou n chnmarta (Tabrlln Lyrn), coube-nos mais o nu
gmento de sessont.a mil r•lis 'nlwc n~ primAiros cento o qun
rcnt.a mil r6is sobro os oit.cnln mil réis, ficando, assim, !h'ln 
orgnnizacfio 'f~itn, rm duzentos c nitont.n mil róis mensne~. n 
começar de Janeiro deste nnno, rpw somos do;;oont.ndos cm 
20 % sobre a t.nh~lln J,yrn; om, .~i ns nddioionnes acima J•efe
ridns ficnrnm comprrl!endirlns como venciment.os fixos on 
incorpornifM nos mrsmos vnncimenlos, nciJnmo<. pois qne não 
ha razfio. senrlo qne, all\m dos rlescontns rlo 25 % sohJ•e a Tn
bella J.yra, somos mais descontados actnnlment.e cm qunrcntn 
e tantos mil r6is, que vnc além rln import.ancia firmada como 
da (Fome), ficnnrlo nssim rr.rlu?.idns nos vrnr.imcnt.os minimos 
r! e cento e nnvrnt.n mil r ris. 

Lutando estes humildes ~ervidoro·s cum n vida carissi
ma com os seus pequen~:>~ v~neimentos todos assim dizer, 
consignados. 

Calcule V. Ex. em que estado de miscria at.rnvessnm 
este's pobres servidores. n ponto de cheg-arem no fim de cada 
mez, nnrln t.erem a recehm·. pois como encararem as suas 
pe.quenas rlespezns diarins parn o consolo de suas familias. 

Sendo M'sim, pedem e appellnm no bondoso coraQão ,ius
ticeiro em que at~ agorn t.em V. E:t. advogado IJ sal· 
vaàor dos pequenos soffredorcs, vem t.odns do bracos nber· 
tos aos .pés de V. Ex. pe.dir nfim de C)'!Je, fk:ruo suspenso todo 
e qualquer de'sconto em folha de pagamento. a titulo de 
eonsignnciio, visf.n de prompto não podermos conseguir re. 
oobcr estes descontos ~.m que orn somos sobrecarregados. 

No Ministerio õa Vinr,ão, com espncinlidade n E·strndn 
de !Ferro, ficou suspenso todo o rlesconto em folha, cmquanto 
assim durnr n fnJf.n r!osto mc.smo desconto assim sendo, po
derão onuilibrnr as suas deRfiN.~ij. Promptos estamos para 
all'!'adecnJ' os bons csfnrcos pnr V. Ex. prestados em pro r 
dos mesmo~. assim ficaremos nn espernnc<~ rle qnr. seremo·s 
nttonrlidos. pois que ~s nnssas nrcr·ssirlndes nssim nos obri
gam n vir mais umn vez importunai-o, sabemos que V. Ex. 
verifi'cará n .insta ra?.fto., · 

Sala das Com missões en• 25 rle dezembro de 1 ~23. -
Irineu Machado. 
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PARECEI\ 

O augmcnto que a emenda solicita já está incluldo na 
proposta para 192~, pelo que não deve ser olla approvada. 

N. U 
Onde convier: 

ArL. Os alfaialrs col'/.ndores do Deposito Naval rlo Rio 
do Janeiro deixam, da data cle~La J~i em deante, de ser tare
feiros e terão os seguintes vencimentos mensnes: mestre. 
500$: operaria de 1' classe, 270$; de 2', 240$ e de 3', 210$000. 

Destes vencimentos rlous Lcr~os serão o orl!enado c um 
terço a gt·ntificacão m·o-labore. O Governo fica autorizado a 
organizar o quadro respeci,ivo c a abrir os creditas neces~a
rios. 

Sala dns Commisf.ües·, 2ii de dezembro de 1923. - Ir'ineu 
Machado. 

Justi(ícaçt1o 

Em 1922 apresentei igual emenda e o Relator affirmou 
que o Governo provirlencinria a respeito, o que até agora ainda 
n!ío fez. 

E'. pois, agora necessario approval-a. 
. Reproduzo-a aqui e transcrevo"a ·com os sem funda-

mentos: 

PARECER 

Prc.iudicada pelo parecer dado :\ emenda n. 45. 

N. 45 

Os alfaiateR cortadores do Deposito Naval do Rio de Ja
neiro deixam r/e ser, da data desta lei em denote, tarefeiros 
e terão OR Reguinl eH vencimento;; mensaes: 

Mestre, 500$; operaria de t• classe, 270$; de 2' classe, 
240$, e operaria de 3' classe, 210$000. 

Destes vencimentos, dous terGOS constiluirão ordonad11 P 
um terço a gratil'icacão pro labore. O Governo organizará o 
quadro respectivo e abrirt\ os creditos necessarios. Fncn-Hc a 
neoessaria. insere« o na respectiva tnhel!a. 

Sala das Commissões, 16 de maio rte 1922. - Irineu .lfa
chado. 

Justificação 

Transcrevo o memorial dos operarias de que trata a 
emenda: 

Rio de Janeiro, 7 de maio elo 1922. 
Exmo. Sr. Dr. Irineu de Mello Mnchndo, M. D. Senador 

Federal - Os abaixo assignados, alfaiates-cortadores do De-

.. 
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posito Naval do llio de .Taneit·o, oprJrnl'ios tarefeiros rla mes~ 
ma repal'l.icfio a que scrvem com t.orla a rlerlicaçiio, emprestan
do-lhe todos os esl'ol'ços para IJcm cumprirem, como cump1•em 
r. sua modesla missão, J'Ol'çadn pelas ncoessirladcs pmmcnl.os 
que se avolumam rlin a rlin c enl.re as quncs sobresnll.a em 
grandeza, cm J'el'ociclurle, culminnnclo o apogeu, a rcmuncrn
çüo pecuniaria- ronf.e unica rlc onrle Pl'omnnam os meios com 
que acudir a !.orlas as outras; ncccssnrias o indispensnveis tí 
vida, mais aggrnvadas para o homem pela const.ituição rln 
familin, ousam, como funccionnrios que são remunerndos 
pelo Estado, appellar para elle, na pessoa de um dos mais 
dignos representantes, que 1i V, E:..:., rlefonsor logit.imo dos 
operarias e dos humildes rlcspl'czarlos da sorte, supplicanrlo, 
pedindo, ,i:\ não em seus nomes proprios, mas no do suas fa~ 
milias, do seus filhos, fnf.uJ·os :;crvidoros de um:i Paf.ria 
commum c cngPandecida, o auxilio valioso de V, Ex. para a 
situação vcrrlarlciramcnfe in,iust.ific:wcl, rlcsigunl c rlcshuma
na cm que se cnconf.rnm. quando cnmpamrlos nos seus cnllc
gas nlfaial.r:<-col'larlm·"s· conli·a-nw:<LI'ns e nwslrcs da Arlmi
nislpnçfío (;cpal - Tntcndtmcia ria Guerra - OfJ'icina dll 
AIJ'aiutcs (Diol'io O(ficial-snpplcmcnl.o no n. 205-Do.o 
mingo, ·IR rir rlczcmhi'O de 1021-'l'ahclleas ri" ,·rncimrnlos 
cognominnrla:< '''l'abcllas .Prrcgpino"). 

GJ·:~ndc 1\ a flrsigualrlndn, a def.lomclhnncn. lnmnnhn ,~ n 
injnf.ilien Exmn. S1·. SrnndoJ•, tida p:nn enm o::; nhnixo n.;;~i
;rnarlos, ,ii'l não nessas fnbrllns q111• dos lnnnildr,, nll'nialcs~ 
rMlarJopc;; rln Dcpoi<ito Naval nrm siqner cogitam, mas nas 
PI'OJll'ins !Pi:< r l'l'g·ulamrnl.o,; vig·o,·nnlf•:< no ~linisl.cJ•io ria Ma
Pinha (llrg·nlamrnlo rins Drpr"ilm• Nnvcas-Docrcfo numero-, 
10,837, rll' I rJp alll'il riP ·101·1). f!l'<'anrfo 11rna ela:<sn ri" sN•Vi
doi'I'S "I'I'Pel i \'O,,, r o mo- I m·~~ I' I) i I'OS - quando l~avia pat•idade 
dn I'IIIlCciil's Pllil'l' PIIPs " os :<r•I'Virloi.'I'S rlf' rcpnrtir;ão cquiva
lrni.l), 011 nwl11nr· r/ignmoi-i ig~tal, no EXI'I'Citn-of; n11'níalcf;
rol'l.arlni'PS, coniJ·n-mr•i<ll·rs r mrsii'CR rln .Jntcnclcncin rln 
Cónf'I'I'n, ·I idos " ila\'ido.< ernno l'unrcionm•ins do E;; lados, nn 
nrrrr;iin lif'SRI' lr!'mo, accrila pelo mesmo Ei'l.ado, com vcn
eimrnlo;; l'i:o;os " lnhnllnrlo:< 1•111 OI'Camrnl.os annunri< aillm das 
gmnnlia,; rli'COI'I'rnl.ei' di' nmn tal silua1;ão, !JIIr lhes g·amnl.c 
ninrla o fnlm·o pi'OJli'io, pela aposentadoria t•cgu!ar, c o de 
.<nns familias pulo montrpio, comn rlil'cit.o rlecot'l;enlc dn si
tuação de {lmccimim•io,, Jlllblicns. E. rmqnanto rllcs u;;ufrucm 
do Eslnrlo I'l'llliiMl'acões n gnrnntin;;, sr. arrancados pelos pro~ 
cessas rcgnlnrrs csla!Jclccidos a. pl'inri, cm leis c regulnmonl.os; 
scns ca111nrnrlns. sPns rm11los, Lambem aHnial.cs-corf.nrlot•cs, 
mestres r cnnll·a-mrsi.I'I'S dr oslnhelncimonto publico, f.amhcm 
111ilitm•, lrrm sons snlnl'ios :\ mci'Cô rins conl.igencias, son cm~ 
lll'rgo su,ir•ito aos azlll'I'S dr• nmn demissiio inappallnvcl, sem 
Jll'ocesso I'egnlal', un al'hit!'iO ria nul.ol'idade supr1•im• rln repal'
l.icãn, assim como o :J'ntul'fl de suas J'nmilins, cfefinirlo rm uma 
ilypothrsP, r111 11111 111yl.ho, cm uma lll.opia, porque lhns 1\ vc
rlarl,o constituil-o no Jll'osclll.r. Simplcsmr.nle nmn in,iusl.icn~ 
mn1s fnlvr?. rio qnn uma dcshnmanidndc. 

Synt.lwtiznnrlo, rnf.fío, Exmo. Sr, Senador Irineu Machado, 
M nhnixn as;;ignnriM vos dil•iio qne: · 

n) o;; n!J'ninlr.s-co!'f.ndorcs r. n respectivo mcsl.pc silo con
siclcrndo~ ~ln refeitos- porque toem coll'fo t•emuneracüo o 
pagamento pccunni•io cot·rosponrlenlo tis peças qnc cortarem, 
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calculado esse tJagauwntu JlUI' IIIIHL talwlla ol'gani~uda e man
'uadu executar pelo Miuistet'io r.la ,\lal'inha, lm já uma dezeua, 
de annos [JUssadus, sem que tenha sui'J't•ilio a 111in i ma alltmu;ãu, 
consoantes as necessidades ct·csceJttcs llu custeio riu VÍ(ia neste 
.paiz; 

IJ) tJUC são nomctHios ou adrnittidos nessa funcr.,ão ml 
fibilron rio directot• do estuhelecimento, c JlOI' elle liemitl.idos 
11 seu critet•io, sem que se ubrig'uc a levar cm conta u:; muitas 
dc~cnas rlc annos de sCI'I'i~o que tenham tJL'estauo ao Estado; 

") que são obrig·auos a atlendet· au chamado da dit·ectot·ia 
(la repal'Liçiiu, quanrlo •lta.ia neccssir.lado dos seus scl'viços, pois 
que estes podem sct· e sííu na g·erwt•ulidude dos casos inlct·r·unt
Jlidos, mais pela i'altu de stock dll malet·ia Jll'ima em lernvu 
opporluno do que pela l'nlla de ll'ahnlho propriamente dilo. 
Esse serin intct·minavcl dt'sde que os ,,lock' se mantivessem na 
~·cJ'crida rcpat·li~ãu cm qunnlidndu sul'J'icicntc JWl'lt attemlcl' 
;is necessidades ela Mnl'inha (marinheiros, l'oguistas, grumetes, 
,ll!li'Olldizcs, soldados mtvnc:; c hospilar)s e onl'ermarins); 

d) que collocados em tal silua~ão de utlenrlencia aus clra
lllados lia directoria não poderão ollcs ocCLJPat'-sc com se
gurança de buscm· cm outt·os Jogares a rcmuncru•;iio carceida 
J>ara sun subsistcncín c de SLWS l'amilins; 

f..') que l:it.!Jll veuciuwulo:; fixo:-;, se111 acces:;o de clas.sc que 
os estimule, sem direito a contribuir para u montopio civil, 
HC!fl nellllliJila garanliu tio eliJPI'cgo que eXI~l'ccm, c ncm·re ... 
lados de uult•os males dcccll'rcnlcs da situação de llll'i!/'ciros, 
os aiJ'uiatcs-cot•lndot•üs c u mcsl.t·e dn respe~Lil'a oi'J'icina rio 
Deposito Nuval se não comparam :ws seus camaradas da lu-
1.enllencia lia t;ucrt·n, quando no emtanto clles süo J'uncciona
rios de um mesmo ofJ'icio, cm t•cparlir.,ão de igual cates·ot•iu. 

f) que ,; tni a injusli~a c a dr.sigualdmle das situaçõc~ 
encut•adas, St·. Senador·, qt1c na~ talJellas Pct·cgrino, não cn
contrurá V. Ex., como ,iáo foi rJilo, a vcrua discriminada pum 
pagamento ao~ abaixo nssig·nados, tanto quanto n•io as lob!'i
gará nas tubPJias orcamcnlarias. E por que? Simplesmüntc 
porque clles são PUS'DS pelas r·cspoctivu~ rubricas de acquisi
(IUO <J conJ'cccão de fardamento do Corpo de Marinheiros Na
cionaus, Batulhfio Naval, etc. 

Dezoito s•io, em médin, os aiJ'aiatcs-cortadorrJs do Depo
sito Navul, o mnis um que exer·ce as fllllC(IÕes de mestre de 
officina com dim•ia fixaria cm :10$, contrapondo-se nos vcnci
lnontos l'ixos do :;nu cnnmt·nda do l~x~~l'(!ito, quo t•ccebn um ven
cimento mensal de 500$ a se eleval' a 550$ pelas labellus Pe
l'cgrino. 
· A tabella abaixo illuslt•ai'Ü molliol' n questão dos venci· 
mcntns, dns dint·ius c rins lnr·r!fas dos alfaiates de urna c outrn 
t•opnrticiio. ~, .. , , .. ,)'1.,,., 

:Funcçücs - Jntenrloncin da Glllll'l'U rm 12 mczes - Dcpu,;ito 
Navnl (Mnl'lnha) mr~dia de novo JJJezes 

., 

l\fosLt•o .....•.. , . , ..... , , , ....... , .... , .• 
Contm-mcstro ......•....•..........•. , . 
ppornrio cncarrcs·udo do córto S"orul .....•. 

Mousacs Dinl'io~ 

500$000 10$000 
A50$000 
330$000 

• 

i 
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ANNAil~ DO l:lllNAilO 

Operarias de i • classe. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 270$000 
Operarias de 2' classe. . . .. .. . . . . . . . .. . . . 2401000 
Operarias de 3' classe................... 210$000 

Comparados os vencimentos em 12 mezes, certos c ga
rauLidos, com as diarias e tarefas, temos que a média dos 
cortadores na Marinha é de 225$ por mez e a do mestre da 
officina de 300$ mensaes, por lhe ser a diat•ia abonada segui
damente, em razão da curga e responsabilidade que tem das 
pecas de fardamento em confecção. 

Si c~mpararmos, então, com o augmento das tabellas Pe
regrino as differencas serão de 225$ para 350$, 300$ o 2501, 
elevando-se a do mestre a 250$ mensaes. Uma desigualdade 
chocante, uma injustiça deshumana, clamorosa, que certamente 
ha de enternecer o coracüo do V. Ex., a quem confiantes en
tregamos a defesa da nossa causa1 humildes obreiros, probos 
e honestos, dedicados e trabalhaaores, que apenas pedem a 
V. Ex. justiça. 

Ilio de Janeiro, i2 de maio de i922. - José Serapião da 
Silva. -José Lemarco. - Virgílio Augusto dos Santos. ~ 
Gordiano Rocha. -João Ferreira Cardoso. - Dominuos Al
~•es de Brito. - Luiz Novello. - Nicanor Vaz 7'ei:J;e·ira. -
M anoel Dionysio Costa. - João A-velino de Mattos. - Casi
miro Cordeiro. -Pedro Bm·bosa. - Flor·iano Bastos Cardoso. 
- Leii'Tiel Leone. - Paulo Marques de CarvaLho. - Altivo 
Braulio dos Santos. · 

O memorial justifica a emenda de modo mais completo. 

Sair. das Commissões, i6 de maio de i922. - Irineu Mu.
chiJilo.• 

cElrnlo. Sr. Dr. Irineu de 1\lello Machado, M. D. :ie
nadnr Federa! - Os abaixo ussi@llados alfaiates, cortadores 
do Doposilt• Naval do Rio do .Taneiro, operarias tarefeiros da 
mesma rcparticão a que serve com toda dedicac~o. empres
tando-lhe todos os ilsforcos para bem cumprirem como cum
prem a sua modesta missãg, forcados pelas necessidades pre
mentes que se avolumam d1a a dia entre as quaes sobresalta 
a grandeza e.m ferocidade culmina.ndo o apogêo, a remunera
cão pecuniaria-J'onto unica d·e onde proma.nam os meios com 
que acudir a lodas as ou.tras, nccessarias e indispensaveis, a 
vida, mais. aggravadas para o homem pela c01lstituiciio da fa. 
milia ousam, como furnooionarios quo são remunerados pelo 
Estado, appolla!' nn pessoa de um dos mais dignos repi'esen
tantes, que é V. E....:, defensor legitimo dos operarias o dos 
humildes dcspre~ados, da sorl.e supplicando, pedindo, jú não 
om seus nomes provt·ios, mais no de suas familias-, de sons fi
lhos, futu.ros scvidores de uma Patria commum e engran
decida, o auxilio valioso de V. Ex. para a situa~.ão verdadei
ramente in,iusU.ficavei, desigual c desbumana cm que se en
contram, quando comrmrudos nos seus collegas alfaiates cor
fadares, contra-mostre e mestt•os da Administracio Geral -
Intende.ncia da Guenn - OJ'ficinas de Alfaiates (Dia:rio Ofli
ciaL, supplemonto ao n. 295, domin~tu 18 de dezembro de i 921 
- Tabellas de vencimentos cognominadas «Tabellas Pere
grino). Grande 6 a desigualdade, a dosemelhanca, t.amD;nba á 
a injustiça Exmo. Sr, Senador, tida para. com os abaixo-asai-
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gnados, já não nCSBas tahcllas que dos humildes alfaiates~cor
tadores do Deposito Naval nem siquer CO!>ilam, mas nas pro
prius leis, regulamentos vigorantes do Mini:Sterio da Jllarinhu, 
"flegulamento dos Depositas Navaos -Decreto n. 10.837, de 
1 do abril do 1921 creando uma classe do servidores effectivos, 
como quando llavia equivalente, o melhor digamos igual, no 
Exercito - os alfaiates-cortadores, contra-mestres da Inten
d~Hoiu da Guerra, tidos e havidos como funccíonal'ios do Es
tado, na seccüo desse !.ermo aooeita pelo mesmo Estado, com 
vencimentos l'ixos e tabellados em orçamentos annuaes além 
das gax·antias decorrentes de uma tal situação, que lhes gB.
rante ainda o J'uturo proprio pela aposentadoria regular e o 
de suas familias pelo rnontcpio, com o direito decorrente da 
situncão de funarionnt·ios publicas, e emquanto elles usu
fruem do Estado remuneraoões o garantias, só arrancados 
pelos jlrocessos regulares e ostabeleaídos á p1•io,ri, em leiti e 
regulamentos, seus cama1·adas, seus emulas, tambem all'aia
tes-cortadores, mestres o contra-mestres de estabelecimento 
publico, Lambem militar teem seus salarios a mercê das con
tigencias, seu emprego suj eíLo aos a2:ares de uma demissão 
inappelavcl, sem processo regular ao arbítrio da autoridade 
superior da repat·licilo, assim, como o futuro de suas famílias 
dufinindo em uma hypothese em um mito, em uma utopia 
porque lhe é vedado constiiuil-o no presente. 

Simplesmente uma iujuslificavel, mais talvez do que uma 
deshumanido.de. 

Syntheti2ando então Illm. Sr. Senador Irineu Machado 
os abaixo-assi•a:nados vos dirão que: 

a) os alfaiates-cortadores e o respectivo mestre são con~ 
sidex·ados- tarefeiros- porque teem como t·emuneracão o 
pagamento pccuniarío correspondente as peças que cortarem 
calculado esse pagamento por uma tabella organizada e man
dada u~oouLar pulo Ministerio da Marinha ha já uma dezena 
de aunos passados sem que tenha soffrido a miníma alte
ra~ão consoante as nacessarias crescentes no custeio da vida 
neste paiz; 

b) que são nomeados ou admittidos nessa funccão nd li
bitum do director do estabelecimento c por elle demittidos a 
seu criterio sem que so obriguem a levar em conta as muitas 
dezenas de annos de servicos que tenham prestado ao Estado; 

c) que são obrigados a atLonder no chnmodo da dil•ecloria 
da repartição, quando haja necessidade do seus scryiços, pois 
que estes podem set• c são na gcnot•alidade dos ca81ls inLet·
rompidos, mais pela falta de stock da maioria prima !la'\ tempo 
opportuno, do que pela falta elo trabalho proprinmento dito. 
Esse seria interminavel desde que os ,çtoclcs so mantiYessom 
na referida repartição em q11untidude sufficiente para ntten
der ás necessidades da Marinha (marinheiros, foguistus, gru
metes, aprendizes, soldados navaes e hospítaes e enfermaria) : 

d) que, collocndos em tal situncfio de nttendcncin nos cha
mados da dil•ectm·ia niio poderão ellos ocoupnr-se com segu
rança de buscar em outros Jogares a renmneruciit> cnt•ecida 
para a SU!\ subsistencin e de suas famílias; 
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c) que ~cm vencimettl08 l'ixu~, sem acces:;o de clas:;u, :-:cm 
cslimulo sem r.Ih•cilo a contl'ibuit• pal'a o molepio civil, sen1 
nenhuma gm•anl.ia do l'lllJll'ego que cxm·ecm, e ncal'l'elados Llo 
oulros males decorrente:; da :-;itua~ãu de ''l,fU'(d'eiro:;'', os nl
faiates-eoJ•ladot•c:; e o lllf!:iLJ•e da re:o;pecLivn oJ'J'icina do De
posito Naval se não compnt·am nos seus cnmtll'tlllas da lnten
dcnciu dn Guut'ra, quando, no entanto, ellos são i'unccionnl'iu:; 
de um mesmo ofJ'icio, em J'CfHil'lil)úo rlll igual calcgul'ill; 

{) que é /.ai a in,jnsl.il)a das :;il.utu;ücs oucm·urJas, i:it·, Sc
nudol' que nas labcllas PPJ'cgl'ino não enconlt•m•ti V. Ex. como 
jti roi dito, n verba descriminada par·a vngamenLos aos abaixo 
nssignaclos, lnnlo quanto não as lob!'ig·nl'tl nas labcllas tll'
~~.am0nlaria:; .. K put· íJIH\'! ~imple:·Hllcnte porque ellm; ~;\u tm
gos pelas t•especLivas rulJricas ele aetiUisil;.ãu c eunJ'cccão de 
:fnl'(lnmcnlos do Col'pu de i\lal'inlll'iJ'Oti Nuciuuac~, Hnl aJIJÜOJ 
NaYnl, etc.; 

De~oil.o :;fiu, e1n wérlia, os nll'ninl.es-col'ludoJ·es do lJI.!!)o
silo Naval, c mais um que cxel'ce as .runc~;.ües de me;o;lJ'c tia 
oi'J'icina com dial'ia :fixada em tli•r. mil J'tíis (10$), cunLPa
pondo-sc aos vencimentos l'ixos que o seu camm·ndn du l~xm·
cilo, que JICPceiJe um vencimunlo mensal de lJIIinlwnl.us mil 
r6is (iíOO~) e que fui elevado a seisconl.os c scssenl.a mil réis 
(GG0$000), A laiJella illusi.J•nt·(t JuelhoP a;. rpwsltiu dos 
vencimentos Lias Lliarin~ c dn.s ltu•cfas de uma c uulru l'e
purli~üo. 

Func~,;ües - lt!Lendeucia da Uucl'J'iL um 1:~ uwzes - Dc
vosilo 1ia\'al (Mal'inha) mddin de nol'c uwzcs. 

Mes!J•r, ........................ · ... . 
Gonl.ra-rncstl·L' . .......... , , .... , .... . 
Opet'iii'io CIH!ilt'J"egndo rio el~t·le g·eJ•al. .. . 
Oporm•ios de 1' clusse ...............• 
Opcl'UJ'io!'l de~ 2" clas~n ... , , .......... . 
OperaPios de 3' classe ............... . 

~rcn.saes 

ií00$000 
.'lfi0$000 
:J:J0$000 
270$000 
21,0$01l0 
210$000 

Diill'ins 

10$000 
não !ta 
não h a 
não lia 
nãolm 
nüo lm 

Compm·tHJo:-; ui" voncimr.nl.os nm 12 mczc~ cct'l.ns e !'Ul'an
tidos, com ns diuJ•ins c lal'efns Lomu' que a 1111ídin do~ corl.u
rlores na· Mnl'inhn 1\ de rluzenLos n Yinl.e o eineo mil J•(ds. po1' 
mcz (225$) n a dn mc~I.J•c da ut'l'icina ~~ de tl•e:-;entos mil rt!is 
mensncs (300~). pm· lhe snt• a dim·in nilunntla seguidamcn/.1', 
cm rar.ão ela cnt•gn n J'rlsponsahilidmlc quo tem rins pc~ns elo 
fnrdamenlo em coni'ccciio. 

Se eompm•m•mos então, com u nugmenl.o rias l.uhollas Pe
l'ogrino u:; diJ'I'r.l'lm~~a~ foll!l'fio ele 22ú$ pnt•a 350$, 300~ e 2508 
r.Jovnndo-so a 110 mestre a 250$ mrmsues. Uma dcsignnldudc 
chocante, uma injnsti,,u deshumJmn, clamot•osn, que cm•J.amtmle 
hu elo enl.oraccoJ' o CUJ'II~ão rio V. Ex. a quem conJ'ianl.os ouLJ'O· 
gamos n dol'esu tia nossa cansa, IJumildos obrciJ•os JH'ohos n ho
nesto;.;, rlcdicnrlos o l.t•ahnllmrloJ'es, que apenas pedem n V. Ex, 
juslit;a". 
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P,\nJ~GI~Il 

l\'u Ílllpo:.;silJilidadP de l'il%'~1' uu1 e . .;tudu minuciu:.;u de:-il.a 
omcndu, u L:uJJJilli:.;:-;ii.n ueun •cll:u o :-:mtadu u ue~cilnl-n Jltll'a '"' 
J'im de con~tituil' prujeclu e111 sepli!'Udo, que sigu o,; l.i'illlllles 
dos project.us úc lei, 

N. ·'1ü 

Da \'UJ'lJa J '1 1
' ~':\ltmit.;CH.!:' dL· lluca ", r.lr!sl.aque-se a quanlia 

tlc 100:800$, pnl'lt que a snlJI'CIIi'lío n Clllln uma das 16~ e~co
Ias das CulonÜ!s dos J'cseadoi·cs seja uicvudn de 600$ anuuacs 
a 1 :200$000. 

~uln du:-; t:mnmb.sõcs, l'lll ~5 de der.euJI.'J'Il Uc 10:.!~. -
Irinett Machado, 

Não é pos~ivel manter as escolas de pescadores com a 
cxigun subvcnc;iio annual d" GOO$ u11 riO$ mcnsncs. Cumpre 
clcvm.· essa suhvnneão a 100$ nHmstws, eo1no .iá o demonstrei 
da tribuna do Senado. 

Sala das t.:ummissücs, em 25 de uezembru ue lU:!~. -
lrineu. Machado. 

PAHIWER 

Esta emenda não púdc sm· ll!Jtli'O\':tda .. 
Não ó passivei de8lacar tão avultada quantia do uma 

verba que já não ó J'olgudn e que a J'ins muito dii'J'ei·eules s~ 
destina. 

N. 47 

A' vct•ba 16' - Pesca c satJenmenlo do Iillornl: 

Substitua-se n l.nbclln pela seguinte: 

Parn a subvcn~ão, :í ra~ão de 900$ annuacs 
cndn uma, as 1ü8 e~cola~ já crearlns nas Co
lonins de Pescnrlm•ns, rlcHrle que tenham 
ft•cqucncia nwnsnl de 2ií un mnis alumno~ 150:000$000 

Pnt•a o rles(!nvolvimenlo e ensino da pesca e 
snneamünl.o rlo lil.l.m•nl . . . . . . . . . . . . . . . . . 290:ü00$000 

Subvcnciio :1 Con fodcrnçiío dos i'l!~cnt!OI•c; no 
Bt•nsil, . , .. , .......•.. , .... , ........ , . líO :000$000 

Subvcmciio nn Pai.I'Onnln Nncional do8 Homens 
tll.l Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30:000$000 

Sola dns Commis.súcs, 
lrhwu. Machado. 

S.- Vol. XIV 

530:000$000 

cm 2ii do tlczcmbru uc 1023. -
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Justificação 

Hedigida por este modo, a emenda uíio acaJ·reta augmuntu 
de dcspozu o pcrmitto auxiliar em 75$ mensues cnclu uma ilus 
1G8 escolas de pescadores. 

O orcamonto actual propüe a subvoncüo de 600$ nnnuae~ 
para essas escolas. A experioncia prova que esta verba é iu
signii'icante e não dá pura pngur siqJJer uma modesta profus
·sora. Na maioria dos casos, não ha, nos remotos logat•us onde 
estão installadas essas colonia:;, pessoa alguma com sufl'i
cicnto instruccíio para se encm·t·ogar do ensino. E' preciso. 
fazer vir profussot·cs dos cenLt·os mais adiantados, mas não lta 
quem se sujeite a ganhar 50$ mensaes para ensinar nus refe
ridas escolas. A' propot·c.ão de analphabctus entro ossos pes
cadores é de 99 %. Níio h a necessidade de encat•ccor a im
portancia dessa medida para a futura grandeza dw nossa 
l'atria. 

Sala das Commissües, cm 25 de dezembro de 1023. 
lrineu Machado, 

PARECER 

A Commissão não póde acceitar esta emenda, que modi
fica toda u distribuicão da verba :10' e só consigna doLacão 
para pessoal omittindo completamente qualquer dotação paru 
material. 

N. 48 

Onde convier: 

Art. Dentro das verbas votadas peló Congresso N[. 
cionul, a lJit·ectoria da Pesca creará premias para ns Colonias 
de pescadores que apresentarem melhor qualidade de peixe 
de detet•miuados typos em conserva. 

Sala das Commissões, em 25 de dezembro de :1923. -
lrineu Machado. 

Justificação 

A presento emenda estabelece uma providencia do nllo 
estimulo para a industria da pesca do Brasil c de grande nl
cqnce economico, 

Sala das Comm issões, em 25 de dezembro de 1923. 
lrineu Machado. · 

PARECER 

Está prejudicada esta emenda por ,já ter o Senado appro
vndo em 2' discussão egual emenda da Commissüo, 
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Onde convier: 

. .. AJ.•L. .V~ictl u Uovcl'no aul.ol'i;~aJü a dl.l:lapt'ulwial· JlHI' 
uLJ!Jdade publloa os lot·t·unos necessul'ius ú consl!·twr·fio de 
1.UW1 cseola !)t'ui'i.;síuwd de~ 1w~.;ea i! ::;édr; :.:iu;;i~d pat•a ... : l:dlo

niu dP Pí•.-•r~adot·P:-;, i:-N dr! ~. 1;/tl'i.·d.u\'illn, !lt!SI.a t:upital~ Lt!i'
rouus cúJJJ li tua lll't.a I!Ulo mouos do f.lU mettcs por 20 me~ros. 
/~ cun~L1'Ut:~.Ciu Li11 j.:diticio conut'~l pot· t.:onLS~. da referh:[u co ... 
!uniu, a qual ~<u o!Jl'it;al'it; alem disso, a manter ali um mer
endo do venda dircoia dv;. produclos elas suas pescarias á po
IJU!açüo. 

JU81i{icaçila 

A Colonia o:!c Pescadot·as Z-8, do S. GiJrislovanJ, nesta 
cidade, conta mais de 000 homens, quasi lorJos chefes de J'u
milias numerosas c· constituo um dos mais :nteressantes nu
cleos de bravos marujos r.la rro~sa cosLr,. Com a sua aclivi
dado, lruzom <Jlles diariumenlu muitos milhares de kilos de 
pescado para os mercados publicas. Por J'ailtt do uma escola 
profissional que o.:> oriente na consct•va c aJ;roveitnmcnlo in
dustrial e do um loco.! conveniente onde po:;sam guardar os 
frucios de suns pescarias, sib obriga'dos a lançar ao mar 
parie imporlauto elo que pescam. A medidu proposta inlo
rcssu vivamenl~ ú facilidade da vida da poptilnciio do bairros 
importantes desta capital c it instrLIC!,'ÜO profissional . dos 
pescadores. 

Sala das Commissões, om 25 de dezembro de 1923. -· 
lrineu Jlachado. · 

t>AHECER 

O Senado jn npprovou em 2' discussão emenda agua! 
apresentada por csla Commissüo que por isso julga prejudi
cada a presente emenda. 

N. 50 

Art. Os serventes do Labat•atorio Pharmaceulico 
da Marinha perceberão 1 :SOO$ annunes. cada um, feita na 
respectiva tnbolln a neccssaria emenda. 

Sala dns commissões, 25 de dezembro de 1923. - /l'inett 
M•lChado. 

Justificação 

o memo'rinl abaixo mostra a absoluta justloa da re
clnmnciio destes serventes. 

A emenda nfio póde deixar de merecer a attencüo ctn 
honrada Commisst!.o de Finnnons o do Senado Federal. 

• 
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T!Jis o LeOr do memorial: 

"Os ahuixo ussignados, serventes do Laboral.orio l'har. 
mnc0uUco da Marinha, atravessando uma situação afl'li
cl.issimn pelas prementes necessida{les pum manter suas 
fami!ias, appellnm para a henevolencin de V. Ex., que sem
pre tem sido o dofensor dos pequenos servidores, afim de 
minorar o sot'!'rimenlo cm que se acham. 

J~xmo. Sr. Dr. Irineu Machado, os nossos vencimentos 
fixos são apenas do com mil réis (100$) e mais o accresci
mo pela labella Lyra de noventa e sete mil J•éis (!l7~). I"'· 
rém, com a reducção de 25 %, ficam os nossos vencimen
tos insufficientes para supprit• ns necessidades mais urgen
te~ e entretanto os seus co!lcgas de outras rcpa1·• ,, . 
mesmo Minisl.crio toem os vencimentos fixos de cento e cin
cocnla mil réis (150$000). 

Claro cstú que essa desigualdade muito contribue para 
a fnlla de esUmulo que além das horas regulamentaras de 
trabalhos constantes, somos muHns vezes obrigados a pro
rog·ução, quando assim exige o serviço, sem a menor remu
neração exLraordinaria. 

Não queremus pt•eoccupar por longo tempo a preciosa 
al.le111'ão ele V. Ex. e assim expomos a nossa pretenção: 

De~cjamos que por V. Ex. seja apresentada uma emen
d<t ao Oroamenlo da Marinha, ou por oulro meio que V. J~:x. 
;julgar mais acertado, afim de que os nossos vencimento~ 
sejam elevados para cento c cincocnta mil réis (150•$000). 

Convictos lodos na ,justiça que sempre presidiu os vos
Bus actos, esperamos ser al.lendidos cm viDla que a cle~peza 
ttão set•ú accrcscida de importancia muito elevada porquan
to somos apcna8 sele (7) serventurios." 

Sala das commissões, 25 de dezembro do 1923. - 11'inau 
Machado. 

!'ARECJm 

Os ser\'cnlus a que esta emenda se J•el'crc J~L pct•ccbept 
hcm mais do que os vencimentos pt·oposlos pela incorporaçuo 
rlefini!.im ria J• gt•atil'icação Pl'ovisol·ia que se lhes mandou 
abonar e pela pcJ·cenlagcm tia l.abclln Lyra. 

A emenda não deve por isso SOl' approvada. 

N. 51 

Quadro eon1paraLivo entre os vencimon!.os dos portoi
l'os das diversas repartições do lllinisterio da Marinha, do 
Hospital Central do Exercito c os dos porteiros do Hospital 
Central ria Marinha. , 
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Vcnclmcntod 
Hospital Central do Exercito: 

Pr\'rlciro .. , .. .. .. .. .. .. .. . • 5 :400~0()() 
Ajur!nnl es do porf,ciro, 2 a ... .'.: ·. ·.::::::: '.'.: 3 :li00$000 

Minislcrio da Marinha 

Directoria do Expediente: 

J>orl•qivo • • • .. ..... , ................ , .. . .. 6:000$000 
1'cm mais para aluguel de casa . . . . . . • . • . • • . 1 :800$.000 

Directoria de Contahil idade : 

Pnrteiro . • • ......... o ••••••.•• o ••.••••••••••• 

Escola Naval de Guerra: 

Porteiro . ............... , .. ,, .............. . 
Escola Naval: 

Porf.eiro • 

Porf.eiro . 

Port.ciro . 

. . . . .... . . ' ........... . 
Directoria do Mmamentn: 

• o • • ••••••• o •••••••••••••••••••• 

Di~actor\a da Bibliotheca, Museu 
o Arehivo: 

• o •••••••••• ' •• 

Arsenal de Mn:rinha: 

6:000$00() 

3:600$000 

3:600$(}(1(1 

3:600$0{1() 

Porteiros, 2 a . • . . .. .. • . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . 3 :600$000 

Hospital Central rln Marinha: 

Porf.eiros, 2 a . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :800$000 
Conl i nu os da Inspectoria rio Saucle Naval 

e outras reparlicõcs 2:400$000 
Serventes da Inspectoria 'c~c"s,' "J\ra~·ai .. e 
out.rns repnrUcões . • . . ............ , . . 1 :800$000 

llr.'stl{icaçcio 

Pelo !;Lm1plcs conl'ronbo oxpo~f.o, fln:tro os v.cncimentos 
do~ pnrleirns rlo Hospital Conf.rnl cln Marinha, os dos rlc
mnL• col!ogns srus o os fios conf.inuos r sorvontcs rlns diver
sas l'f'Jlarl.ir,ilrs rln mrsmn Minisim•in da Marinha, rofro ci
'tnrtos, vorificn-so dosrlc logo n clnmot•osn in,iusl.icn dr quo 
sfin vicf.imns osJcs porteiros, cu,jos vcncimonlo não sô siLo 
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de>pl'oporoionalmente menores que os de todos os seus ool
leg:! :, seníio l.ambcm menoros que os de todos os continuo' 
das rnpnrl i~ües citadas o iguaes nos dos serventes das ditas 
rcp:~J·:içõc~, o que lhes abale o animo c lira o estimulo pni< 
que, 1 endn l•slcs funccionarios n grnduacüo riu primeiros sar-· 
IJ'iJJJI.u>l e polu propria nutnre~a rias l'tmcr,•ies que exercem, 
n!uito maiot'C' rcsponsubilidulios c outra represcnt.ação, 
t•m·cc!Jrm nn emtanl.o vencimeuln menores que os continuas 
,, iguacs aos serventes li 

· ,\inda pum mais acccnluar, u grande injustiça de quo 
s;io YÍIJI.irnas c~lcs funccionarios, cbmpre salientar que tactos 
os fJIJJ'I.cii'OS rias repaJ•I.içúes cilnrlas, com ClWCfltfio elos po!'·· 
lt•iJ'II.i c! .. AI'S"nal de Mnrinhn, trabalham apenas 5 ou O 
lwms, por dia, tendo ainda lodos um ajudante, no passo que 
os porteiros rJo Hospital de Marinha, se revezam de 24. cm 
~1 horas, pernoitam no I!ospilal quando du scr'Yl!)O c níio 
toem a.iurlnnle, nem auxiliar algum durante ns suas horas de 
scrvir.1o. 

Os porl oiros elo Arsenal de Marinha leem como auxi
lim·es 2 gunrrlas do mesmo arsenal c o porteiro do Hospital 
Central do Exercito !.cm 2 ajudantes. 

Jnlgando que os porteiros rio Hospil.al Central da Ma
rinha prova.J·am snl'ficienl.cmenl.o que os seus venclmento.l 
estão cm com]ll~la disparidade com os dos demais eollcgas 
seus c que são até infcJ'iot·es aos rle fnnccionjlrios do mes- . 
mo minisl crio ele cal.hegoria inferior á sua. c que além 
rlisso são ele la! l'órmn exíguos que os collocam nas mni~ 
precarias circumslnncias de maneira n não poderem al.t.cn
rler ás suas necessidades, proponho sejam seus vencimen
tos equiparadns nos dos seus cnllcgas do Hospilal Central 
do Exm·c!lo. 

Os vencimentos mcrwionados foram cxtrahidos das ta
!J,!llns d" vcneimenl,ns rio "Orcnmenf.o· para 1023" sem o au
r.mcnlo lia Tnhelln Lyra, porque além rle SOl' este aug-ment\• 
ele carnr·lr!' proviRm·ío, não altera as disparidades apont'l
lia~ rio vencimentos cni.J'o funccionarios ele igunes categorias 
r. nrm us injustiças mencionadas . 

.Tulgnnrlo rle toda a jusl.ir.n a equiparação de seus ven
eimontos nnR do porteiro elo· Hospital Central do Jo;xercito. 
ofJ'eJ•cço n seguinte emenda: 

Ondr. convier: 

:\!'1, .Ficam equiparados, cm vencimentos, os por-
i oiJ'nA rln Hospital Central do Mnrinhn, om numero de dous, 
ao pol'lrirn rln Hospital Central do Exercito, feitas ns ne
r~.·s,nJ•in., rcriHicncões nns respecl.ivns tnbcllns. 

Snla rins commissões, 25 de dezembro rlc 10:!3. - Irineu 
Mach\1r!n, 

A omrnrln não deve Jcr approvnda pm· tratar do cquipn· 
raciio de vencimentos. 

• 
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N. 52 

Oni!{l convier: 

Art. O Poder Executivo fica aut,Jrizado a abrir o cre-
dito do 504 :642$472, parn acudir no pagamento da differençr• 
de vencimentns relativa ao exercício 1'inn;Jceiro de 1923, a que 
tem direito, ex-vi do art. 73 da lei n. !~,G32, de 6 de janeirLl 
de 1 D23, a mestrança o todo pessoal operaria e m•tistico do 
ANcnnl de Marinha do Rio de .Tnnelro e resoectiva Direcf.)J'Íd 
do Armamento. · 

Sala das Commissões, 25 de dezembro <Je :1923.-b·ínett 
~tachado. 

Justificação 

A emenda" prbvidencln sobro o pagamento a que tom di
reito n mestrança e todo o pessoal operaria o r.rtistico do Ar
senal de Marinha o Directoria do Armamento do Rio de Ja
neiro, ex-vi da disposição expressa do art. 73, da lei numero 
'4. 632, de ü de ,ianoiro de 1923. 

O direito é liquido c se funda om disposir.ilo clar~. ll:-t
pressn, categoricn, ele carnctor lmj,orntívo e ·perinaneate. 

Sala das Commissõcs, 25 de dezembro de -!923 .--lrin~!L 
~tachado. 

PARI!:CER 

Esta emenda esk\ prejudicadn pelo parecer dado ·á emeu
rln anterior. 

N. Sl 

A.rt.. O servenf.c1 quo desrmpenhnr as funções de en-
cnrrec:ndo rins serviços int.crnos r externos do Deposito Nnvnl 
do Rio de .Tnneiro será titulr.iln, com n rlcnomlnaçüo de cupat.nz 
e pcrce'hor!i vencimentos iJmae~ nos dos nponf.ndores do Arse
nal de Marinha do Rio ele Janeiro, feitas as neoessarlas emen
das 011 tnbella. ' 

Sala das Commissões, 25 de dezembro ele Hl23.--lrineti 
Machado. 

llt.~ti(icnç6o 

O servente qno desempenl1n n.q fnnccõcs elo cmcnrre~r:tdn 
<lo~ servir.ns inf.rrnns r ~xt.nrnn•. r ~ n rnnntnz dos clemni; 9Qr
vnntes rln nnnMifo Nnvnl dn Flin elo .Tnnoirn. onnt.n mni.• cln 12 
nnnos de trnbnlho. Nãn hn exr.osso p~rn o!Jn nos ln rcpnrr.!rão. 

Dnvo p,er lhe conccclidn. cm r.omrrnsnni!n. n snn rCTnip~
rnçãn nns nnnnf.ndorr.s f.itnlndn.l do Msr.nnt dr Mnrinhn dn 
Rio de Janeiro. · 

Saln dns Commissücs, 2~ d1. dezembro rle 1D23.-b'inau 
Jlf!dtado. · 

I 
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344 ANNAES DO SENADO 

PAI\ECE!l 

A Commissão acaeita a r.mendn para constittJir projecto 
HP.JlllT'nrlo e seguir os tramites dos projectos do lei. 

N. 1•68 

Subsl!l.ua-se n tabella da verba 2', pela seguinte, acom. 
panlmcla do sen respectivo calculo: 

VEI\BA 2' - Ol'l'ICTAES 1! SU!l-Ol'l'IC!AEA 

Numere dns snb-consigna
~ões - Natureza da dos
peza 

Pessoal: 

(Decreto n. 5.051, de 
25 de novembro de 
1903, 7. 71!l1, de 9 de 
dezembro de 1909. 
Decreto n. iO.G85, de 
14 de Janeiro de 
1914; 10.907. de 27 
rle maio de 1914. Lei 
n. ~.072, do 5 de .ia
neiro de 1916. Lei 
n. 3.178, de 30 de de
zembro do 1916. De
creto n. 12.855, de 23 
rle janeiro de 1918. 
Lei n. 4.309, de i 7 de 
agosto do 1921. Lei 
n. '•.419, de 26 de 
rlezembro . de 1921. 
Lei n. 4.555, de 10 de 
. ngosl.o r! e 1922. De
creto n. 15.820, de 
14 rle novembro do 
1922. Lei n. 4.612 A, 
de 29 de novembro 
de 1922. Lei n. 4.632, 
de 6 do janeiro de 
1923. Decreto nu
mero 15.990, de 10 
de ,janeiro de 1923.) 

Fixa 

I ---- Corpo dn Armada: ~ 

f , Para pagamento de 
vencimentos a 4 
viccr-almirantes, 8 
contra-almirantes, 

Papel 

Variavel 

. r· 



SESSÃO EM 28 DIC DF.ZEl>!BRO DE 1923 345 

Numero das sub-consigna
cõcs - NnLurezn da drs
pezn 

25 c.apitães de 
mar e guerra, 45 
aapitães de fraga
ta, 100 capitães 
corveta, 250 capi
tães tenentes, HO 
primeiros tenentes, 
15 segundos te
nentes, 14 guardas 
inarinha, e 100 
aspirantes do Qua
tl1'o Ordim:rio; i 
vice almirante, 3 
contra-aiJ!lirantes, 

quatro capitães de 
mar e guerra do 
Q. F.; um vice
almirante, u m 
contra - .alm1rante, 
quatro capitães de 
corveta, i 6 capl
l.ãcs tenentes e 3 
primeiros tenentes 
Quaà1'o S,upple
m·enta1'; dous ca
pitães de fragata, 
iS capitães ile 
corveta e 17 ca
pitlles tenentes do 
Quaà1'o Eillt'l'aor
dinario; deus Clà
pitães de corveta, 
fi capitães tenen-

•• f,es e seis primei
ros tenentes do 
Quddro da Re
serva. 

Soldos . . 5. S!i& :600$ 

Pnpel 

Fixa 

'I 

Grat. . 2.&6i :iOO$ 8.579:700$000 

II - Corpo de En-
genheiros Na-
:vaes: 

2. Para pagamento de 
vencimentos de . , .. 

Vnl'iavel 
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ANNAES DO SENADO 

Numero das sub-oonslgnn
çues - Natureza da des
JJcza 

um contra-almi
rante, cinco capi
tães de mar e 
guerra, cinco ca
pitães de fragata, 
seis capitães de 
corveta, capitães 
t.enentes do Qua-
dro E11!traordirw
rio, um contra-al
rante do Q • F' .; 
um capitão de 
mar e guerra, do 
Quadro Supple
mentar. 

Soldos 
Grat. 

298:800$ 
149:400$ 

III Corpo de 
Saude Naval: 

3. Para pagamento 
dos vencimentos 
de um contra-a!,. 
mirante, tres ca
pitães de mar e 
guerra, nove ca
pitães de fragata, 
iS capitães de 
corveta, 25 capi
tães tenentes, 25 
primeiros tenen
tes, do Qttadro El1!
t:-aordinario (me
dicas), um capi
tão de mar e 
guerra, dous ca
pitães de fragata. 
quatro capitães de 
corveta, seis ca
pitães tenentes, 
nove primeiros te
nentes do Quadro 
El1!t1'aordi n a 1' i o 
(p'harmnceuticos) ; 

um capitão de 
corveta, medico do 
Quadro Eztraordi
nario e um caol-

Papel 

Fixa 

-1.48:200$000 

Variavel 



SESSÃO EM 28 DE Dlli>EMBRO D& i92S 347 

Numero elas sub-cousigna
~õcs -.Natureza da des
peza 

tão tenente me'
dico do Quadro 
da Reserva. 

Soldos . . 
Grat. . .. 

9•35 :600$ 
459:000$ 

IV-Corpo de En
genheiros ma
chinistas: 

4. Para pagamento de 
vencimentos d e 
um contra-almi
rant~. dous capi
tães de mar e 
guerra, seis capi
tães de fragata, 
12 cnpitães de 
corveta, <15 capi
Wes tenentes, 15 
sr.gundos tenentes, 
20 primeiros te
nentes ajudantes de 
machinis tas do 
Qttadro Eztraodi
narío; um capitão 
t~nente e um 1• 
tenente. do Qua
d7'0 Extraordína-
1'iv; um 1• tenente, 
do Quadro da Re
-~~~·va. 

Soldos .. i. 841 :oooe 

Papel 

Grat. . . 6SB :500$ 1. 9BO:i00$000 

V - Corpo de Com
missarias: 

5. Pam pagamento de 
vencimentos a um 
contra - almirante, 
dons capitães de 
mar e guerra, cin
co capitães de fra
gata, 12 oapitfies 
do corvct.n, 25 cn
pit.ílcs t.enent.cs, 30 
nrimoiros tenentes 

Yariavel 



348 ANNAI~S DO SllNADO 

Numero das sub-consig-na
çõos - Natureza da dos
J1eza 

e 30 segundos te
nentes c 10 aspi
rantes, do quadro 
m·dina1'io; sete se
gundos tenentes, 
aggregados, um en
pitão de fragata, 
tres capitães de 
corveta e um capi
tão tenente, do Q. 
F.; um primeiro 
tenente, do quadro 
supplcmcnta1•, e 
trcs segundos te
nentes do quadro 
da reserva. 

870:400$ 

Papel 

Fixa 

Soldos. . 
Grnt . . 4~3 :900$ 1.. 323 :300~000 

VI - Corpo de Pa
trões 1\!óres: 

fi. Para J')agnmenf.o do 
vencimentos de um 
capitão de corveta, 
tres capitães te
nentes, seis pri
meiros tonent.es o 
12 segundos te
nentes, do quad1•n 
07•dinario, 

Salrlos .. 
Graf .... 

133:2000 
66:600$ 

VII- Corpo de Sub
Officin.cs: 

7. Para nngnmcnt.o de 
vencimentos a 30 
mestres, 60 · con
tra -mestres, ~() 
machinist.as anxi
li ares do i • classe. 
GO rlilos rlc 2' clas
se, i 00 mccan i c os 
jo primeira classe. 
200 dif.os do 2' 
r-lasso. 25 nscrovnn
t.ns dn 1' classe, 

1nn:ROO~Oflll 

Vnrlavel 

•, 



Numct·o uns tilll.J-consigun
';õcs - Nulut•eut du dcs
pezu 

50 ditos de 2' clas
se, 2R fiei~ de 1' 
classe, 52 ditos de 
2" cln~sc, ~o enfer
meiros de t• chtRsc, 
80 de 2" classe, seis 
armeiros de 1' 
classe, ·12 d il.os de 
2' classe, sete ser
ralheiros ele 1 • clas
se e quatro ditos de 
2' classe, cinco cnl
derciros de ·J • clas
se c tJ•cs ditos de 
2' classe, J4 carpin
teiros c(llafatcs de 
J • classe, 24 ditos 
de 2' classe e trcs 
mcrf(ulhadores de 
'!" classe e seis di
tos de 2' classe. 

Soldo, . 2. 945 :'760$ 
Grat .. , . l. 472:880$ 

VIII-Diversas 
quotas: 

8, l'm•a pagamento do 
soldo e. diflm·enou 
de vencimentos nos 
ofJ'icines que forem 
promovidos nos qua
dros supplcmcntnres, 
ExlJ•nordinario c 
Q, F. e dos que 
forem f.J•ansforidos 
pnrn aqunllcs qua
r!J•os c o rfn nesm·vn 
na vigencia do excr-
cicio ............ . 

!J. Pnl'll pagamento das 
gratificações cspc
cines no pessoal dn 
Avin~ão Naval. de 
nccôt•do com a ll' i 
n. ·1.051, de H do 
janeiro do 1925, e 

Pupel 

Pixn 

4.418:0~0$000 

••••••••• o •••• 

Val'iavcl 

50:000~000 

I 

I 
i 

I ! . i• 
' 

I 
i 

li 
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~ li 
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350 ANNAES DO SENADO 

:i\' Ltmero das sub-coosigna
cõos - Naiureza da des-

Papel 

POl.a l!'ixa 

decreto n. 15.874, 
de 18 de novembro 
do 1922 .......... . 

111. Idem idem ao pessoal 
sub - met•siveis, de 
accôrdo com a lei 
n. 4.051, de 14 de 
janeiro de i 920 .. , . 

H. Idem, idem, das di ar ias 
do quo tratam a lei 
·n. 4.555, de 10 de 
agosto do 1922; de
m·eto n. 15.883, do 
8 do novembro (ar
tigo 397), e lei nu
mero 4 • ü32, do 6 do 
janeiro de 1923 .... 

12. Idem da gratifica cão de 
posto superior, nos 
termos do art. 31 da 
lei n. 2.990, de 13 de 
dezembro de 1910 .. 

13. Idem úa differeuca de 
vencimentos aos· of
ficiaes e sub-offi
ciaes, reformados, 
que exercem func
ções provistas nos 
regulamentos vigen-
tes ............ .. 

14 . Idem da d iff et·enca de 
vencimentos aos of
ficiaes que tiveram 
funcções de profes
sores da Escola Na-
Vlll, em 1922 ..... . 

Total ......... . 

• ••• 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 0 0 O O O I 0 O 0 

18.344:341$000 

Vurlavcl 

400 :OOUWUO 

250:000$000 

120:000$000 

60 :000:)000 

200.:0006000 

32:000$000 

1. 112:0008000 

19.456:340$000 



GALCULO DA VERBA 2• PARA O EXERCICIO DE i924 

:Juadro extraordina-io 

Qrtadro or:lirlario 

4 vice-almirantes . . ................•••• 
8 contra-almirantes . • .......•....••. """' 

75 capitães de mar e guerra .............. . 
45 capitães de fragata . . ...............•. 

•too capitães de corveta ..................•• 
250 capitães-tenentes . . .....•...•...••• , ... 
f40 primeiros tenentes . . .•.....•....•.• ,._ •. _ 

15 segundos tenentes . . ................. ,. 
14 guardas marinha . . ................... . 

:100 aspirantes . . ......................•.. 

Quadro Q. F. 

1 vice-atmirante . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 
3 contra-almirantes . . .............••••• 
4 capitães de mar e guerra.... ,. ........• 

Quadro supplementar 

1 vi ce-almirante .. . ............. _ ... 4 • •••• 

t contra-almirante . . ................•.• 

Soldo 

2f :2008000 
f7:ô00$000 
f4 :0005000 
H:U00$000 
9:600$000 
8:000$000 
6:200$000 
5:200$000 
5:2008000 

600$000 

21:200$001J 
n :ooosooo 
H:000$000 

2! :200$00f 
17:600$000 

Gratifica cão 

f0:600$000 
8:800$000 
7:000$000 
5:800$000 
4:800$000 
4:000$000 
3:100$000 
2:600$000 
2:000$000 

60:000$000 

10:6008000 
8:800$000 
7:0005000 

10:600$000 
8:800$00() 

Total 

Soldo Gratificação 

8!·:800$000 42:400$000 
H0:800$000 70:400$000 
350:000$000 175:000$000 

"' ~ 
~ 

522:000$000 261:0008000 
960:000$000 480:000$000 ! 

2.000:000$000 L 000:000$000 
"" O> 868:000$000 

78:000$000 
72:800$000 

8 

21:200$000 
52:800$000 
56:0005000 

2!:000$000 
17:6005000 

434:000$000 
39:000$000 
28:000$000 

s 
"' "' 
"' I 
6 

0:600$000 li 
26:400$000 ,... 
28:000$000 i& 

co 

!0:600$000 
8:800$000 ~ - 1 

I 

I 



·" -.J-::/ 
____ - ._ _ o ·- - - - --_-",;:',;'-:~ ':__~"- --· ---~o _;_.;c ~; ~'~Z.f'-'~:"i~"P4~~-';' ;~- ;é::;~_:~,;,. jr_-';;:f_·~'~;- :3:~,:-:.-__ :>:t-:(- :..\. ';:~~:-~_; 

~.I 

4 capitães de corveta .........•..•..•.. , ••• 
10 capitães-tenentes • • ••••••••••••••••••• 
3 primeiros tenentes • • ••••••••••••.••••• 

Quadro extraordinario 

2 capitães de fragata ••••••••••••••••••••• 
13 capitães de corveta ••••••••••••••••••••• 
l ~ capitães-tenentes • • ••••••••••••.••••.• , 

Quadro ela J•eserva 

2 capitães de corveta •••••••••••••••••••• 
11 capitães tenentes • • •••••••.•••••.•••••• 

6 primeiros tenentes . . ................ .._ . 

CORPO DE EXGENUEIROS NA)'AEB 

Quadro o1·dinario 

f contra-almirante • • ••••.•..•••••••.••• 
5 capitães de mar e guerra .•..••.•••.••• • 
5 capitães de fragata ....................• 
6 capitães de corveta ............ •:•.a • _ ... .. 
8 capitães-tenentes • • ••••••••••••• _ ••••• _. 

Soldo 

9:600$000 
8:000$000 
6:2008000 

ii:GúOI;;OOO 
9:600$000 
8:000$000 

9:600$000 
8:0008000 
6:200$000 

17:600$000 
14:000~000 
11:600$000 

9:600$000 
8:000$000 

GraLificacão 

4:800$000 
4:000$000 
3:100$000 

5:800$000 
4:800$000 
4:000$000 

4:800$000 
4:000$000 
3:100$000 

8:800$000 
7:0008000 
5:800$000 
4:800$000 
4:000~000 

Total 

Soldo 

38:~00$000 
128:000$000 

18:600$000 

23:200$000 
124:800~000 
136:000$000 

19:200$000 
es:ooosooo 
37:200$000 

,. •· 

~--

Gratificação 

9:600$000 
21>:000$000 

9 :300~0Ul• 

s 
s 
$ 

' . ' 

s 
s 
$ 

5.918:600$000 2.661:100SOOU 

17:600$000 
70:000$000 
58:0!10$000 
57:6003000 
64:000$000 

8:800$000 
35:0008000 
29:000$000 
28 :6·oosooo 
32:000$000 

~ 

> z z 
> 
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Quaclrô Q, P, 
Y' 

' i conlra-ahnirante -· . 
:• ••••• ·-· • ··-·· •. •! 17:6001;000 8:800$0011 f7:600SOOO 8:800$000' 

~ •• ! 

:>( Quadro supp/enumte.r_ 
< m .,.. 

1 capilão de mar e guerra ............. N:000$000 7:000$000 f.i:000$000 7:000~000 
U> 

"' . . . - - - ._._ .. _. :_- -~-·-- ;; .. 
2!18:800$000 1-19: ·100$000 

o 
t:::· ..... ... 

CORPO DE SAUnE NAV.~L ;t~·-

·"" t· 

"' 1 bvlllra-almirante f/:600$000 8:800$000 17:600$000 8:800~000 :t: 3 enpifães de 1nar ~ i;u~ir·~;::::.·:::::::::: 14:000$000 7:000$000 42:000$000 21 :OOOSOOO "' N. !l capilãcs rle fragala - U:G00$000 5;8001;<000 104 ;.iQOSOOO 52:200$000 t:!-••• o •• o • o • o o o o o • o ... •: 

!;.L-18 capitães de corvela 
•• o o o o • o • o •• o o o .... •:•J !l:G00$000 -1:800~000 112:800$000 8G: ·1008000 -;::;-25 capilães-tencntes . . • • o ..... o o o • o • o •••• 8:000$000 -i :000$000 200:000$000 100:000$000 ~5 25 primeiros tenentes . o o o o • o • o o o ............ o 6:200$000 3:100$000 155:000~000 77:500$000 

t:l 

"' 
(Pllarmaceuticos ). -o 

l.:O 
c.: 

1 cnpiliio de mar c guerra . .................. 14:000$000 7:000$000 1-1:0008000 '1:0008000 2 capitães de fraga la .................... 11 :•100$000 5:800$000 23:200$000 11 :G00$000 4 capitães de corveta ..................... !l:G00$000 4:&'00$000 38:000$000 19:200$000 
ti fi capiHícs-lcncnfes . . o • o • o o • o • o o • o o o o •• • 8:0008000 .\ ;000$000 •!-8 :000$000 2-1 :000$000 !l priinciros tenentes . . .................. 6:200$000 3:100$000 ;,5 :800$000 27:9008000 = 9 segundos .tenentes . .................... 5:200$000 2:6008000 46:800$000 23: -IOOSOOO ._,, 

~-



-, 
~ Total 11:. 

SOldo Gretificaolo Soldo Gratificaçãq 
~-~~ 

Quadm-e:x:traordioorio 
----- - . 

(Mcdioos, 

1 capitão de corveta . · ....... · .•••. _ .• ·~ ·- 9:600$000 4:800$000 9:600$000 s 
Quadro da reserva 

(Medioosl > z z 
8:000$000 > 

f capitão-tenente : . •• o •••••••••••• ·-··· •:•: 4:000$000 8:000$000 s .. 
"' 

935:600$000 459":000$000 "' o 
m .. 

CORPO DE ENGENHEIROS MACHINI8TAB z >· 

Quadro ordinario 8 

i contra-almirante : .- .~ .. :::::.· ..... _.:; •. . _ 17:600$000 8:800$000 17:600$000 8:800$000 
2 capitães de mar e guerra ....••.•.•. _._._ •.• : U:000$000 7:000$000 28:000$000 U:000$000 
6 capitães de fragata .........• _ ••.•..•.• , ••• , H:600$000 5:800$000 69.:600$000 34:80(1$000 

12 capitães .de corveta ............... _.:••·. 9:600$000 4:800$000 H5:200$000 57:600$000 
·45 capitães-tenentes . . o .......... ·-· •• -·-· •••. 8:000SOOO 4:000f!)"OO 360:000$000 180:000$000 
70 primeiros tenentes . o •• o • o •••••••• ·~· •• •: 6:200$000 3:100$000 434:000$000 217:000$000 
m· segundos tenentes . • o o o ••••••••••• •:•••-•; 5:200$000 2:600$000 78:000$000 39:000$000 
20 primeiros tenentes-ajudantes maohlnlstas. 6:200$000 3:100$000 124:000$000 62:000$000 

7 segundos tenentes-ajudantes machJJlil!tQ .. 5:200$000 2:600$000 36:400$000 18:200$000 



Quadro supplementar 

1 capitão-tenente . . .................... o •. 8:0utT$000 .J.:000$000 S:000$000 4:000$000 
1 primeiro tenente . 

. . 
6:200$000 3:100$000 6:200$000 3:100~000 ........................ 

Quadro extmordiiiUJ'io 

"' 
1 capitão de fragata 11:600$000 5:800$000 H :500$000· $ 

.. ..................... "' "' i capit-ão de corveta ..................... 9:600$000 4:8008000 9:6008000 $ >• 
6 primeiros tenentes 6:200$000 3:100$000 37:200$000 $ o . ................... .. 

Quadro da t·eserva ;:: 

"" 1 primeim tenente . 6:200$000 3:100$000 6:200$00ú $ "' ••••• o ••••••• o ••• ·~" 

"' "' L3U :600$000 638:500$000 
"' "' " ., 

CORPO DE COMMIBBARIOS ~ 

"' 
Qurulro ordinario ~ 

"' "' 1 contra-almirante 17:600$000 8:800$000 17:600$000 8:800$000 -2 capitães de mar e ir.ne~ra·::::::::::::::: 14:000$000 7:000$000 28:000$000 14:000$000 "' 5 capitães de fragata ..................... 1!:600$000 5:800$000 58:000$000 29:000$000 ~ 
12 capitães de corveta ..................•.• 9:600$000 4:800$000 H5:200$000 57:600$000 
25 capitães tenentes . . ................... 8:000$000 4:000$000 200:000$000 100:000$000 
30 primeiros tenentes . • o ••••••••••••••••• 6:200$000 3:100$000 186:000$000 93:000$000 
30 segundos tenentes . ............... ·~· .... ; 5:200$000 2:600$000 156:000$000 76:000$001! 
iO aspirantes . o ••••••••••••• o ••••••••• -•• ; 1:200$000 1:8ooeooo 12:000$000 18:000$000 

til 
' 7 segundos tei\egtes {aggregados) o ••• ·-·-··-·· 5:200$000 2:600$000 36:400$000 18:200$000 

"" 



QutUlro Q. F. 

f capitão de fragata ...•.....• .- .. .- ••.... .- ... 
3 capi!ãcs de corveta .•••............•..••... J 
1 capitiio-Lcncntc ............ _. ·: ...... _ ..... . 

Quadro .<UJl]llcmcnlal' 
.. ~ -. 

i f• tenente .............................. .. 

Qrtadr·o da •·cscl'va 

3 2os fcnenfcs ....... ·-· ............ ·- ...... . 

CORPO DE PATflÕES ~IÓRES 

1 capitão de corveta ...•.................. '·" 
3 capilãcs-lcncnlcs ........................... . 
G i •• llencnles .............................• 

12 2'15 tenentes ......... : .................. . 

.. ·;-..... 

30 n1elrcs ................................. . 
GO conlra-Il1CSlres ......•..................• 

Sol dó 

H:G00$000 
9:600$000 

8:000$000 

6:200$000 

5:200$000 

9:600$000 
8:000$000 
6:200$000 
5:200$000 

3:810$000 
3:600~000 

Gratificação 

5:800$000 
4:800$000 

4:000$000 

3 :i00$000 

2:600$000 

4:800$000 
4:000$000 
3 :i00$000 
2:6005000 

1:920$000 
1:800$000 

Total 

Soldo 

H:G00$000 
i1:600$000 
8:000$000 

6:200$000 

15:600$000 

879:400$000 

9:600$000 
24:000$000 
37:200$000 
62: -iOOSOOO . 

133:200$000 

115 :2008000 
216:000~000 

Gra~ificaçã~ 

5:800$000 
i4 ;.iQ0$000 
4:000~000 

3 :f00$000 

$ 

443:900$000 

1:800$000 
12:000~000 
i8:600$000 
31:200$000 

66:600$000 

57:600~00() 

108:000~000 

g_ 
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~o machinislas aw:ilíares de f• .....•.••.• H •• 

60 machinislas auxiliares do 2• .. · •..... •.• ......• , 
100 mecanicos navacs de i • ........... • ......... . 
200 ditos do 2• •.•....•.............•••...•.• 
25 escrovcntes de f• •••••.••••.•••.••..•.•..• 
50 ditos do 2" ••••....•.•••.•.. • ••.••.••..•..•.•••• 
28 fieis de 1" ••.•.•.••••••••.••.••..••..••..•• 
52 fieis de 2• ..•..........................•.• 
-10 enfermeiros do 1• ........... : ............• 
80 cnfermoiros de 2.• •......•....•............. 

6 armeiros de 1• .............•...............• 
i 2 ar111eiros do 2a . ..••. ·: ............. _ .....• : 
7 serralhoiros de t• .......•....•..•........ 
-t serralheiros de 2" .......................... . 
5 caldcreiros do colx·e de i • ................ . 
3 ditos de 2" ............ , .................... . 

n carpinteit·os de 1". •.• •.• ., ••.••.•• •.• .••...••• 
21 carpinteiros de 2" ............•............. 

3 mc•·gulhadores de t• ............ :. : . ..... . 
6 mergulhailorcs de 2" .............. : . •.•.•• 

---' ·- .~ 

. -- . -- ... ~·""---

3:600$000 1:800$000 
3;360$000 1:680$000 
3:600$000 1:800$000 
3:360$000 1:680$000 
3:600$000 1:800$000 
3:360~000 1:680$000 
3:600$000 1:800$000 
3:360$000 1:6808000 
3;600$000 1:800$000 
3:360$000 1:680$000 
3:600$000 1:800$000 
3:360$000 1:680$000 
3:600$000 1:800$000 
3:360$000 1:680$000 
3:600$000 1:800$000 
3:360$000 1:680$000 
3:600$000 1:800$000 
3:360$000 1:680$000 
3:ü00$000 1;800$000 
3:3608000 1:680$000 

144:000$000 72:000$000 
201:600$000 100:800$000 
360:000$000 180:000$000 
672:000$000 336:0008000 
90:000$000 45:000$000 • 168:000$000 Si :000$000 

100:000$000 50 :·t001)000 rn 
171:720$000 97:360$000 t'l 

rn 144:000$000 72:000$000 "' 268:800$000 134:-1.00$000 
,., 
o 

21:600$000 10:800$000 
"' 40:320$000 20:1608000 ... 

25:200$000 12:600$000 ~ 

13:4-i0$000 6:720$000 '"' "" 18:000$000 !J:000$000 o 10:080$000 5:0108000 "' 50:400$000 25:2008000 o 
80:6408000 40:320~000 "' "' 10:800$000 5:4008000 "' "" 20:160$000 10:0808000 -"' "" 2. !J-t5 :7ü0$000 1.472:880$000 o 

o 
"' .... 
""' t<> 

"" 

bl .... 
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358 ANNAIIS DO ~b:NADO 

VITI - Diversas quotns: 

Para pagamento dos soldos e dlfferenoas de 
vencimentos nos officlnes que forem 
promovidos nos quadros Supplementa
res, Ext.rnordinarlo o Q. F. o dos que fo
rem transferidos para aquelles quadros 
na vígcncin do exercício ............. . 

Idem das graf.ificnc!ies especines ao pessoal 
da Aviocíio Naval, de accOrdo com a lei 
n. ~. 051, de 14 de ,janeiro de 1920 o de
Cl'eLo n. 15.847, de 18 de novembro de 
1922 . .... o ••• o o ••••• o ••••••••••••• 

Idem, idem no pessoal dos submersíveis e 
t.ender de accôrdo com n lei n. 4. 051, de 
14 de Janeiro de 1920 .............. . 

fdem de diorlas de que trata n lei n. 4. 555, 
de 10 de agosto de 1922, decreto numero 
15.883, do 8 do novembro do 1922 (nr
tigo 307) e lei n. 4. 632, rle 6 de ja
neiro de 1923 .......••.•.....•..•.• 

Idem da grnlifiracilo do posto superior nos 
te.t·mos do m·t. 3" rln lei n. 2. 290, do 
13 de rler.ombr·o elo 1910 ............. . 

Idem da diffcrcn~n do vencimentos aos offi
cines e suh-officinos re:l'ormoclos quo ex
ercem funccões JWCvisf.ns nos reguln-
monlos vigon f.os ................... . 

Trlcm rln difl'orencn do vencimonlns aos oJ'fi
oiaes quo tiveram funccõos de profes-
sores dn Escola Naval em ·1922 ........ . 

50:000$000 

400:000~000 

250;000~000 

120: ooo.~ooo 

60;000~000 

200:000$000 

32:000$000 

1.112:000$0000 



N. 2 .. ,_ ~ ~ -· 
1Jubstitua-se a labella da ""''ba 3' pela seguinte, acompanbl!da do uu respectivo calculo: ,- ' 

u 

Nun1ero das suh-con~;ignnções - Natureza da despez~ 

Verba 3' - Marinheiros, foguistas e taifa: 

' 

(Decretos ns. 7. 12~. de 24 de setembro de .1908; 1J .840, 
de 20 de dezembro de 1915, e Leis ns. 2.290, de 13 
de dezembro de HJJO, e 4.555, de lO de agosto de 
1922.) 

• 
Pessoal 

Corpo de 1Iarinheiros Xacionaes: 

i.- Para pngnliwnto dos vencimentos de um sargento aju
dante; 1il0 primeiros sargentos e 100 segundos sar
gentos da Companhia de Auxiliares Especialistas; 
dons mestres primeiros sargentos, quatro contra
mestres segundos sargentos, 72 musicos de i" classe, 
72 musicos de 2' classe e 50 musicos de 3' clasoe da 
Companhia de 1\Iusicos; 20 primeiros sargentos, 40 
segundos sargentos, 90 cabos e 60 marinheiros de 
i' classe da Companhia de Avia~ão; um cabo, 60 cor
neteiros e tambores de f' classe, 45 ditos de 2' classe, 
H grumetes, da Companhia de Corneteiros e Tambo
res· 50 primeiros sargentos, 102 segundos sargentos, 
aoo' cabos, 1.300 marinheiros de 1' classe, i. 700 ma-

""' 

Pin 
Papel 

Varlavel "' lll 
"' >• o .. .r:: 
!>5 
o 
"' o 
~ 
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~ 
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to 
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Numero das sub-consignações - Na tm•eza da despeza 

rinheiros de 2• classe, i. 047 grumetes, da Compa
nhia de Mariheiros; 24 primeiros sargentos, foguis
las, 48 segundos sargentos, foguistas, 130 cabos fo
guistas, 320 marinheiros foguistas de f• classe, 420 
llfl!!rinheiros foguistas de 2• classe, 700 marinheiros 
foguistas de a• classe, da Companhia de Marinheiros 
Nacionaes Foguistas e para pagamento de todas as 
gratificações regulamentares ás pr!jças do Corpo da 
Marinheiros Nacionaes, como sejam: artilharia, tor
pedos, apparelhos de fire-contrôle dos navios lypo 
!1linas Geraes, addicionados de 10 % e 15 % e demais 
gri:!Lificações de incumbencias · e de especialidades 
l(decreto n. 10.991, de 15 de julho de 1914), inclu
sive , os premi os de engajamento, bom comporta
mento, etc: 

Soldos .................................... ·-··· ••• •:•:•:•:ti} 
Gratificações ........................ ~ ......•.•••••• •:• •l 

Foguislas exlranumerarios: 

~-: Para pagamento das gratificações de 50 caboa, :no fo
. guistas de t• classe e 200 foguistas de 2• classe. 

Gratificação .................................•.• 

• 

4.022:0361000 
3.853:472$680 

:r.• ····-· ••••••••• 

~_apel 

Fixa :Variavel 

7.876:4081680 

9_0J)_:OOOIOOO 

§i 
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""-=e. --~,..,..,. 

Instrucção 

3. 1 profe'!_sor de daclylographia e slenographia. Gratifi· 
cacao ...................................... •:•:•.•J 

4. t primeiro sargento, instructor: 

Soldo .......................••••. 
Gratificação ..................... . 

5. 1 segundo sargento, instructor: 
' I 1-.. 

Soldo . . . . . . . . . . . .............. . 
Gratificação .................•.... 

1 

6. 1 instructor de Infantaria: 

Ordenado ........................ . 
Gratificação ..................... . 

1:4-iOSOOO 
7205000 

1:296$000 
648$000 

8:000$000 
4:000$000 

7. 1 professor de musica. Gratificação· ................... . 

8. 1 mestre de foques de cornetas e tambores. Gratificação 

Taifa do Corpo de lllarinhciros Nacionacs 

9. Para paganwnfo das gralificncõcs de trcs cozinheiros de 

3:000$000 

2 :160&000 

1:944$000 

f2:000$000 

3:000$000 

3:000$000 

~- ---~ ~ ----- --==~-~--~-"" --....,--~~--

25 :!04$000 
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Nuniero das sub-consignações- Natureza da despeza 

1" classe, cinco ditos de 2' classe, dous ajudantes de 
cozinha, tres dispenseiros dos officiaes, tres ditos dos 
sub-officiaes, novP. criados dos officiaes e 12 criados 
dos sub-officiaes. Gratificações .......... : ....•.• 

10. Para pagamento da taifa da esquadra, divisões, flotilhas, 
Fortaleza de Santa Cruz (em Santa Catharina), Avia
ção Naval, navios, estabelecimentos e outros ....•.• 

Observaçõe5: 

t' - Os padeiros e ajudantes, só poderão ser ndmittido5 
quando os navios tenham de sahir em viagem ou, ·no 
porto, quando tenh!!m de fabricar o pão a bordo. 

2'- As praças do Corpo de l\Iarinheiros Nncionaes, quando 
substitukem o cozinheiro, padeiro e ajudanto do pa
deiro, terão como gratificação um- terço dos venci
mentos da funcção exercida. . .... · 

3' - Os cozinheiros dos encouracados lllinas Geraes e 
São Paulo e Corpo de l\Iàrinheiros Nacionaes terão 
uma gratificação extraordinaria de 50$ mensaes. .... -·· , ....... : 

('-Os tnifeiros receberão por bordo saceo e maca ••••• 

. .............. . 

. ............ . 

..... •:• .......... . 

Papel 

i'fxà 

36:300fOOO 

630:000JOOO 

8.167:8f2f880 

Yariavel 
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Jlaterial 

· Permanente: 

1. Impressões e encadernacões ...............•••••.••••. 

De consumo: 

2. Expediente (machinas de escre\·er, mimiographo; Lintei-
ro5, pennas, papel, elo.)., ....................... . 

Pessoal o •• o •• ••••••••••• 

lllaterial. . . ..•.•...•.•.• 

,. .... 
'~ ~ 

it.ESU:MO DA VERBA~ 3• 

Fixa Variava! 

9.(67:812$680 • $ 17:800$000 

9.467:812$680 17:800$000 

........ o o ••• o • 

o .............. . 

Total 

D.(67:8f2f680 
17:800$000 

9.485:612$680 

·' 

1:000$000 

16:800$000 

1.7;800$ilGO 

··- . 
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ClALauLO DA VERBA 3 -MARINHEIROS, FOGUISTAS E TAIFA 

Numero das sub-eonsignaçõcs -Natureza da despeza 

Corpo de Marinheiros Nacionaes: 

1 sargento ajudante 

Compl!nhia de auxiliares especialistas: 

100 primeiros sargentos 
100 segundos sargentos ............... ~ ...... ; . 

-·---
200 

Companhia de musicos: 

2 mestres primeiros sargentos •.•....•..•.••.. 
4 contra-mestres segundos sargentos •....•... 

72 ·musicos de t• classe .......•.......••••••. 
72 musicos de 2• classe .•..•...........•••••. 
50 musicos de a· classe ....••.......••••.•... 

200 

Soldo Gratificação 

Pessoal 

1 :520SOOO 760$000 

1:5201000 760$000 
1 :375tOOO 688$000 

........... . ............ 
1:3761000 688$000 

9121000 456$000 
688$000 3H$000 
436$000 268$000 

' 

~. 

Total 

Soldo Gratificação 

.. 
!;;: 

152 : ooosooo 76:000$000 !;;: ... .. , 
"'· .. 
_('JJ 

3:050$000 1:520$000 ... 
137:6ooeooo 68:800$000 ~I 

8' 

2:160$000 1:080$000 
5:50UOOO 2:752$000 

65:6641000 32:932$000 
49:536$000 27:768$000 
26:800$000 13:400$000 



Companhia de ãviaçãó (Iilarinheirõs naoiQ-
naes :_ - -. _. _ _ _ ··. 

20 primeiros sargentos .•.••••••..••.• _._ •• -.-•.•• -•• : 
40 segundos sargentos ..... , .••.••.•. ·:·c· ••••.•• : •• : 
90 cabos • • ...........•....•.. _ .••. ,·. : . . :- • •••• 
60 marinheiros de 1• classe .............. o o. o o 

' 210 
~- .: :-~ 

~ 

Companhia de corneteiros c tambor.,s: 
!!i; .... !~-=-·;: itii.1.ó"·:.-·::;.:. :p;, i"~ '·;.1:'_:_. ·::~-- ••.••• ; 

' ~ f cabo • • •..•........•.......•... o ••••••••• 

60 corneteiros e tambores de f• classe .••.•.•••• 
·45 ditos de 2• classe ...........•..•• -.·.-•.. -•. -.-.-. 
·fH ditos grumetes ................•. -.· •• -.. ·.0

•

0

•

0

•

0

• 

cfo5Q 
....... :..·.!..~-~~ •• 

Compa·Jhia de marinheiros: 

' 50 primeiros sargentos • • •..•........•••••• -.0
,. 

~- ~02 segundos sargentos. o. o o ••• o. o o ••• o •••••••• o; 

o ~00 cabos • • ...•...•............••.• -....... -.0
.-

J .300 marinheiros de f• classe .•...•• -.-.- ........... , 
;L 700 ditos de 2• classe ............••.•....••••• :·: 
.:1. 047 grumc( cs . • •...............•...••.•.• -•• o •• 

~.-:i99 

f :440$000 
i:296$000 

688$000 
536$000 

688$000 
536$000 
-\96$000 
456$000 

1:4--10$000 
1:2!16$000 

6885000 
\í368000 
o\24$000 
3608000 

720$000 
61.8$000 
3HSOOO 
268SOOO 

344$()00 
268$000 
2488000 
2288000 

720$000 
618$000 
344$000 
268$000 
2128000 
!80$000 

28:800$000 
5! :8-10$000 
6f:920SOOO 
32:!608000 

688$000 
32:!608000 
22:320$000 
20:0648000 

72:000$000 
!32:!92$000 
~06:400$000 

. 696:800$000 
720:8008000 
376:920$000 

!4:<100$000 
25:920$000 
30:960$000 m 
!6 :0808000 ·El 

3418000 
!6:080$000 
ü :!608000 
!0:0:!28000 

56:000$000 
oo:096eooo 

i03:200$00!! 
348:400$000 
360:400$000 
f88 :-160$000 
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[}.;, J 
Companhia de foguislas (marinheiros 1111-

cionaes: 

~ primeiro~ ~arg~mtos, fogui!Jtas ••••••••••••••• 
( '< Grahfmaçao de maohmas ...•••••••••••• 
r :ta segundos sargentos, foguistas .•••••••••••••• 
,_-· Gratificação de machinas .••• ::::: •••••• 
; ~t80 cabos foguistas ................... . _ .... _.-.. _._. 
1<· Gratificação de machTiias.;.: •••.. :.;;:. 

J!JQ marinheiros de f• classe ............. :: .... . 
F Gratificação de maohinas •..•••••••••••• 

jJ9 marinheiros foguislas de 2• classe ••••••••••• 
;;, Gratificação de machinas .. , •••••••••••• 

700 marinheiros foguislas de a• classe ••• · ••• · •• :: • 
! --~ Gratificação de maobinas . ..... -••..••••• 

"!,lü 

Soldo 

1:520$000 . ........ . 
1:376$000 

... " ..... . 
928$000 

776$000 

62-i$000 ........... 
560$000 

Para pagamento de todas as gratificações regulamen
tares ás pracas do Corpo de Marinheiros Naoionaes, 
como sejam: artilharia, torpedos, apparelhos di 
fire-conlrôle dos navios lypos Minas Gerae1, addi
cionaes de 10 % e 15 % e demais gratifloaçlles do 
incum!Jcncias e de especialidades (decreto numero 
10.9!ll, de 15 de julho de 19U), inclusive os p~o-

Gratificação 

760$000 
1:28lSOOO 

688$000 
1:098$000 

464$000 
915$000 
388$000 
732SOOO 
312$000 
585$600 
280$000 
487$880 

Tola! 

Soião 

36:480$000 
$ 

66:0-18$000 
$ 

120:640$000 
$ 

2(8:320$000 
$ 

262:080$000 
$ 

392:000$000 

Gratificação 

i8:240$00iJ 
30:74-i$000 
33:024$000 
52:704$000 
60:320$000 

118:950$000 
124:160$000 
234:240$000 
131:0(0$000 
245:952$000 
196:000$000 
341:516$000 

-~ 
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,. mios de engajamento, liom compOJ.'Iamimto, eto ••• 

Foguistas e:rlranumerariO& 

[ ISO. cabOs foguistas - Gratifioacão ........ •-·:~:c•:•:•_•:_•.:•.:·~·-~-•: 
· 250 íoguistas de i • c lasso - GratifiOáçllo •• _ •.•• ,-,-.-_ ••••.• "·"'"' 

.. 1()0 ditos de 2• classe - Gratificação ...•...•• ·~·-···-·-·._. •l:!l•: 

Instrucção 

n i professor de dactylographia e stenographia - Soldo 
Gratificação . . . . .................. -... "'-•-•:• .. _ .. 

" :1 primeiro sargento instructor - Soldo •••••..••••.•.••••• 
Gratificação . . ................ "._ .• _. •:• •:•.·•- •••• 

1 i 
" 

segundo sargento instructor - Soldo ......... -....... .. 
Gratificação . . . . ................ _ ..•.•.• -._. -..•.. 

I _i 
' J 

instructor de infantaria - Ordenado .....•. ·-·-·~· •••• _ • .., 
Gratificação . . ...................•••• _ •. _ •... 



;j 
·' u 

Soldõ Gratificação 

T Tõlã.J 

Soldo 

I professor de n1usica -- Gratificação ..... -....... -....... :···-· ..•.. _-.. -.... -.-•. -••••. -..... -.-
1 mestre de toques de corneta c tambor - Gratificação ,._ •.•..•.•. •.•:· •...• , .• · ••••••• ·.-•.••• 

Tai[a do Cor1>o tlc ·J!aí·inheii"OS Nacioii<íes 

3 cozinheiros de i" class<J - Gratifica~ão .•..•.•.•.• ,.-•• -•• .' · 
5 ditos de 2• classe - Gratificação .. _ ......... _._._ ... -.-.-."&.!.! 
2 ajudantes de cozinha - Gratificação .•.••••••• , .••.••••. 
!l dispenseiros dos officiaes - Gralifi_cação ..•.•• _., •.••... , 
3 ditos dos sub-officiacs - Gratificação .•.•••••••.•••• "' 
9 criados dos officiaes - Gratificação ••••••••.••.•••. , •• •: 

t2 criados dos sub-officiacs - Gratificação ............... · 

J'ara pagamento da taifa da esquadra, divisões, flo
tilhas, fortaleza de San la Cruz (em Santa. Cathatin.a), 
Avia~ão Na,·al, na"\·ios, estabelecimentos e outros, com 
as seguintes Sralificações: 

·cõzinheiro de J • c1assc - Gratificação . •.....•......••..••.•• 
Di los de 2• classe - Gratificação ...... , ••••.•••...• ···:· ...... , 
'Ajudantes tle cozinha - Gratificação .. : •...••••••••••••••• 
Djspenseiros dos officiacs - Gratificação ....••..••••••...• 

.,.. 

1:350$000 
1:050$000 

900$000 
i:200$000 

975$000 
!)75$000 
852~000 

1:350$000 
!:050$000 

900$000 
1:200$000 

•••••••• o •• o •• .............. 
:• .............. .............. .............. ............... .............. 

GraUficaçã!). 

3:000$000 
3:000~000 

25: 10.\,000· 

4:050$000 
5:250$000 
1:800$000 
3:600$000 
2:925$000 
8:775$000 
9:900$000 

36:300$000 

~ 
00 

:,..... . 
~ 
?. 
> 
"' u. 

"' .c:> 

rr-

"' ~ 
& o· 



Dj_(o-3 (ios sui.J-officiae.s - Gratificação .......•• _._. ~=~:.• ·-•-•-·-~-..;.·~· 
~ C~iados dos offici!t~s - (1r~tifi~~ção.: ·&·-· ••• • ·_o.:CJ!i._.:.-~-.:.~ 
•- Dilü-'3 dos .sub-offtcmes - C-.rnhftcatao ...... r-~.·:~.:.:· ·~•-•-•_:·~· ........ ...:.~ 
I Padeiros - Gralificaeão ................. ·-•-=·~·.:.•..:•:.:·:~:c•-:!::•~-·w 
~ Ajudantes de padeiro - Gralificação ......... ·:.•:•:·:.·:•:•.•.:..._•:!.:.•.:•; 
-~ Darbeiros - Grat ificn'.:ão . ................• _ •:• ...• _._::-. •.•:·~·-•:..•.·• 

~ 

ODSER\"AÇÕES 

Os padeiros e ajudantes só poderão ser admillidos 
os na,·ios tcnhmn de sahir cn1 vJagen1 ou nQ porto, 
tcnhant de fahricar o pão a bordo.· 

t.• 
quando 
guaudo 

:,0.: 
2.• As pra<;:as do Corpo do Marinheiros Nacionaes, quan

dõ substituírem o cozinheiro, padeiro o ajudante do padeiro,
terão como gralifica~ão um terço dos vencimentos da funccão 
exercida. 

•· 3.• Os cozinheiros dos cncouracados Jliuas Geraes e São 
Paulo o Corpo do l\larinhciros Nacionacs terão uma grat.ifi·· 
cação e:draordinaria de 50$ mensacs. 

:..-'\_ 4.• 03 (aifciros receberão por bordo sacco c maca. 

!\1..-'\.'l'ERL\f. 

Permamml<' 

Jmprcs..~õr3 c eucãt!ernn~ões ..................... _. ·-· ..... . 

--.~-~ -- --·--

975$000 
975$000 
825$000 

2:160$000 
1:728$000 
2:160$000 

•• &. . •-. 

• ••• c. • • • • • • 

............... 630:000$000 

. ·-·-·--=·:_. __ ._._._'Lot:•. •.: :-· t:Oj)0$000 
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'-. 
lm~Ido 

-~ ~ 

Gratificacão Soldo Gratificação 

(De consumo, art. 8(8) 
Expediente (maohinas de escrever, niimiographos, tinteiros, 

pennas, papel, e to.} ....................... _ •••••• •;•.•~•:•-. •••••••••••••• 
. t.Q::~I .. 

' 

r. 

{ 

r·. 

REB~O DA VERBA 3• 

Marinheiros, foguistas e falta 

Oesenvolvimento 

Corpo de Marinheiros Nacionaes •••.••.••••••••••••••••• •.·.:~ 
·- Foguistas exlranumerarios ......••.•.••..••• ..-••• _ ••.• _ ••••••• 
,Jnstruccão .....•••.•••.••.•••••••••••••••••••••• _ •••• _ •• .., 
... Taifa do Corpo de Marinheiros Nacionaee .••••••••••••••••• 
Taifa da esquadra, divisaes, etc ............... _ •••.•••••••• _ ..... . 
Material ..................................... _. •:• .••••• •1!1•• 

. . .. . . . . . . . . 

Fm 

.q .876 :408f&80 
900:000$000 

25:1041000 
36:300f000 

630:0001000 
I 

ll.t67:812MSO 

.............. 

Variavel 

• • • • • • 17:800f000 

17:800f000 

PM!M• • • • ·······•••••••ri.-._ ...... . 
lfaterJal ...... ~~ ...... a. •. • a-,. • • .-. • •••••• 

11.467:8121680 
17:8001000 . . . . . . . .. ~ ... " ~ 

• o • o • • • • ;. •••• 11.485:6421680 
' , . ' ~ . . : 

1&:8001000 

17:8001000 --

Total 

7.876:t08f680 
900:0001000 

25:1041000 
3&:3001000 

&30:000tOOO 
17:8001000 

ll:t85:&12t680 

o 

> 
21 z 
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N. 3 • 

.-. ' -. ·,·'liilk.." 
Substitua-se a tabella da verba 4", pela 'seguinte; acompanhado do seu respectivo calculo·: 

" .. 
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VERBA 4" 

•. BATALBAO. NAVAL 
••••• ~.... • ••••••• ~ ••• .--~<" ... r r~;;:.:-·-

Natureza da despesa 

(Decreto n. · 7 .035, de to de julho de i 90S e leis 
ns. 2.290, de 13 de dezembro de 19to; 4.555, de to 
de agosto de 1922; 4 .626, de 2 de janeiro de 1923, e' 
4 . 632, de 6 dr novembro de i923.) 

PESSOAL 

Batalhão Naval 

:1. Para pagamento dos vencimentos de um sargento ajudante, 
um sargento ajudante carcereiro, um 1• sargento
fiel de artilharia, um dilo amanuense, um dilo mestre 
de musica, um 2° sargento contra-mestre de musica, 
um dilo corneteiro-mór, fO musicos de f• classe, f5 
ditos de 2' classe e 15 ditos de 3• classe do Estado-

Papel 

-a 

• 

\'aria1·cl 
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"' m 
~ 
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Sl 
ti 
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E: 

~ 
li: ... 
~ 

!i -



J1 Ul 
• CJ 

·o••=> 
-~~ t:..~ 

~=s ctr.r
! :::3 'T. .f-:E 
t..,.. ,..; U! ,:;..., ·- c:: I ~o 

CJ 

Xattn'cza da !lcspeza 

- )fcnor; quatro J•·s snrgenlo5, JG 2"• 8Ul'gcnlos, .-u; cabos 
de l'squad•·a, 12 corneteiros, oito tmnborcs e 3,316 sol
dados da~ <JtHllru · emnpnnhins de I•"'uzilciros; doi:
fo• sm·gentos, oilo 2°5 sargentos, 22 ·cabos de c:.
quadra, seis corneteiros, quatro tambores c 158 sol
dados das duas con1panhia de arlilhnria; dois -to• sar
gentos, oito 2os S{\rgcntos, 22 cabos. de esquadra, seis 
cornetekos, quatro tambores e 158 soldados das duas 
companhias de metralhadoras; um t• sargento, <IUa
tro 2o•_ sargentos, seis cabos de esquadra, dois tmn
horcs e 78 F!.'ld&dos da companhia mixta c para paga
lne;nto das grnt.ificacõe.s rcgulmnenl:ll'cs i1s pratas, in
clusive pre1nios de cngajanwnlo, ~lOHl colllllOl'la
~cn(o, incun1bencias, etc .. : J 

• .r;~-
Soldos.. • • • ••••• -............. ,. ••••.••.••.•• -••.•• -. •• 
Gratifir.acões .... · ..••••••..••.•••••••.• ·-·~"'··~· -:~_.;· 

Insll'liCÇ<ío 

2 •. 2 professores norml)lis!ns: 

Ordcnn(fo. • • • • • •••••••••••••• 
Gratifica~ão .•.••••••.•.•••••• 

rlO 

3:200$000 
1:600$000 

485:032$000 
H2:51GSOOO 

u:GOOSOOO 

Papel 

Fixa 

927 :MS$000 

. r 

Yariavel 
~ 

5! z 
> 
"' u. 

"' o 

"' "' 
~ 



2. 1 professor de n1usica, .gi:al.ificacão_ .-........ ,...-:... .. -..•.••.• •: 
~-. i nu~slrc de loques do corneta, gratificacã~ !'ta:•.u~· .:.~: .... ] 
5. :1 joslruclor de infnnlcria ..•••....•. -.-. •:r.•_•; =·-··•-•:•.•-•-•.• ._ ••. 

Ordenado. . . . . .............•.• 
GJ'atifica~ão . .... -.- ... - ..••.. 

Tdi{ti do Batalhtío Nat·a! 

S:OOOSOOO 
-1 :000$000 ____ ., 

'fi. Para Jlagamenlo elas g•·alifica~ücs a Ires conzinlleiros do 
:t• classe, tun dilo de 2-• cln~se, dois dispensciros dos 
officiac~. um dilo dos sub-officincs, 12 criados dos 
officiaes, J 2 ditos dos sub-officiacs, un1 cozinheiro 

·L 1 mostro de loques 1le corneia, gralifica~ão;.; ......... 

:"IIATEniA:r;' 

(PcrtJ!ãnenXei 

1. Imprcssõc.~ c cncadernarõcs ......•...........• 

(De consumo. ~u·l . S-í3) 

2. E;xpcdicnle ... -..................................... . 

3:000$000 
3:000$000 

!2:000$000 
\.., ··-·--·--· 

-.. -......... . 

................ 

. .............. . 
•. 

27:600$000 -- ----- _ __) 

33:3i5t;OOO 

. ......... . 1:000$000 

. ........ . .1 :500$000 

988:523$600 a:500~0úO 

t1J .,.. 
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•• ....!. -- -~- ,:.._,.;...o......::..c. ,_:.,.~.-·~.-í.~..: . ...:.._•.,=•--..:o•.'.~-.;..',.._~-- ~-_-.+o..!,.; J..:.---'--"-~~-~-'-~~-i 

Jle•u~ ~ "~ 4• - Batalhão Navlll 

Pessoal . • .• 
llaterial . . ............. ·:.:· .. ·-·~· ...... ·-· ..... ·-· a • •••••• 

I e o O o • • o o e o o o o o o o e o o o o o o o e • O e e O o o o e o o o o o o 

Fixa 
~ .. 

988:523$000 
$ 

988:523$000 

Calculo da tabella 4•-Batalhão Naval 
PESSOAL 

E&tado-JitiiÚif' -' 

; 

1 sargento ajudante .................•...•..... 
i sargento carcereiro ........................ . 
1 primeiro sargento fiel da artilharia .......... . 
1 dito amanuense ........................•... 
f dito mestre de musica ..................... . 
f segundo sargento contra-mestre de musica ... . 
1 dito corneteiro-mór . . .................... . 

to musicos de 1• classe ...•........•........•.• 
t5 ditos de 2• clasSe . .......................... . 
{5 ditos de a• classe ........................ - ... . 

n 
Quatro Companhias de Fusileiro• 

8f:)ldo 

.......... 

. ........ . 

...... -.... 
912$000 
688$000 
536$000 

4 primeiros sargentos •.... · ... ·. ·. ~ :·;::: . .': .• :.~.:.::::i !tt08000 
f6 segundos sargentos . .....•..••••.•••• , •• •-•-•-• .... f :29GSOOO 

Gratif. 

. ........ . 

. .... -.... 

.......... 
456$000 
3U8000 
268$000 

720,000 
11181000 

Variavel .. - .. ' . 
$ 

ti:500$000 
--

5:500$000 

Soldo 

2:160$000 
2:160$000 
1:440$000 
1 :·H0$000 
1:520$000 
1:376$000 
1:296$000 
9:120$000 

10:320$000 
8:040$000 

5:760$000 
. 20 :736$000 

Total 

988:523$000 
5:500$000 

994:023$000 -
Total 

Gratif. 

1:080$000 
1:080$000 

720$000 
720$000 
760$000 
688$000 
648$000 

4:560$000 
5:160$000 
4:020$000 

2:880$000 
10:368$000 

~ ..... 

> 
III 
III 
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41 cabos de esquadra .......................• -.-•• 
12 corneteiros •...•..••.•••••.•••.•••.•••• ; •••• · 

8 tambores . . •••.•.•..••••••••••• ; ; •••• ;_; :;: 
315 soldados . . ........................... ·-•-•.• -_400 ........ ' . " . . . . . .... ~ 

Dum Companhim de ArtUA411ia -

2 primeiros sargentos •.•.•.•.••.•••••.•••••••• 
8 segundos sargentos ...•..•.••••••••.•.•••••• 

22 cabos de esquadra .........................• 
6 corneteiros . . ...............•••...•••••••• 
4 tambores . . . . .........••.•...•..••.•••••• 

158 soldados ...........•• • · •••.•.•.•.•.•.••.. 

200 
Duas Companhias ae MetralluJdortu 

2 pr.meiros sargentos ............•...•••• _ ••. -. •• 
s segundos sargentos • . •.•.•.•••.• _ •• _ ••.•• _._.c,::•·· 

2.2 cabos de esquadra ..................... _ .••. _. •.•.:•. 
6 corneteiros . . ...................•.• :.,•:•.•.·-·-· 
4 tambores ..............•...•..•..•.•.••••••• 

158 soldados . . . . . . . . . . . . . . . ·-... -·.• ........ •-•-•.:-;-. 
200 

Uma Companhia Mizta 

688$000 
.. 496$000" 
'. 496$000" 

424$000 

1:U0$000 
1:295$000 

688$000 
496$000 
496$000 
424$000 

1:440$000 
1:295$000 

688$000 
496$000 
496$000 
496$000 
424$000 

3U$000 
.• 2ll!t0110' 
, • 218$000" 

212$000 

720$000 
648$000 
344$000 
248$000 
248$000 
212$000 

- - .... ' 

-~ -........ 
720$000 
648$000 
3448000 
248$000 
248$000 

248$000 
212$000 

:t pl'imeiro sargento ........ •.:• ·-·.:.• ···:~-:.:.: c . . . . . . . . . . . ..... · · ... 
4 segundos sargentos -·-·-·-·-·-·. ú.•c•.:-.:o ••.•• , •• ., ~c 1 :296$000 648$000 

30:272$00!> 
5 :952$ooo· 
3": 968$bõ1f 

133:984$000 

2:880$000 
10:368$000 
15:136$000 
2:976$000 
1:984$000 

66:992$000 

. . ~ 
2:880$000 

f0:368$000 
15:136$000 

2:976$000 
1:948$000 
1:984$000 

!16:992$000 

1:H0$000 
5:184$000 

..., -

15:136$000 
2:976f000 
1:98!$000 

66:992$000 

1 :H0$000 
5:184$000 
7:568$000 
1:488$000 

992$000 
33:496$000 

1:440$000 
5:184$000 
7:568$000 
1:488$000 

992$000 
992$000_ 

33:496$000 

: 
"' ~ 
~ 
~ 

" "' 

I 
i 
.... 
~ 

720$000 !!i. 
2:592$0oo uC 



'--- .. ,. -

';;J .- • 

6 cabos de esquadra ...••.... _ •.• _ •.•••. _ •• -••. •.• ••. 
2 tambore:; . . .........................•. ·~· .. 

78 soldadoi . . .... ~ ......•........ ·- .• • •• • • • • 

91 

Para pagamento das g·ralificacões regulamenta
res ;ís praças, inclusive premias de enga
jamento, bom comportamento, incumben-
cias c outras . . ..................... _ .•. 

'' . . . 
' ' 

In.stnwção 

2 professores normalistas: 

Ordenado . 
Gratifica~ão 

. ................ -.-......... ···:·-·: 
• • -..- •••.•.• : •. •:•# .~,-:-:• "'i :e:-•.• : •:!:'•:'-. ·-(" 

Soldo . Gralif., 
~ 

GSS$000 3U$000 
-1.96$000 268$000 
42.\SOOO 212$000 

,O o·o o O O 0.0 O:.J ( ... :ey_.-:-.-··:·~•.0: 

=···:···:-·-:-··· -~·. ••.•:·:•••=- •• 

3:200$000 
1:600$000 ~:SOOtOOO 

1 professor de 1nusica, gratificacãO ~ ~-.. -.-.··-•:•:..·--~-.-. =·~-~· •:r.•_•..:e:•: ~e~·:-.•······ 
J mestre do loques de corneta, gratificacão._._ • • _._._ ~-~-~-•• _.- •• ~:·: &::-1"'•:•:•••:•.:•: 

... , ___ ··-.·-·::;.:·----·'- -- _,_..._____ ~·--~~~ "-'--~-"'-''-'""--

.. 
Soldo 

{:128$000 
992$000 

33:072$000 

;•:.•:• .. -... ·~· .. 
'485: 032$000 

........ ·~.-:: •: 
!•.:•:··· ···:.·~·=-= 

t·~· .. -·-·:···: 

ToJal 

Gratif. 

2:il6l$000 
496$000 

16:536$000 

200:0008000 

-i-12:5H)SOOO 

9:600$000 

3:000$000 
a:ooosooo 
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O> 

>" 
"! 

~ 
"' "' 
"' <.J 

m 
"' z 
i:; 
o. 



'- inspector de infantaria-~ 

Ordenado . 
Gratificaçno 

~~--.~ 

• .••••• ·-· .... ~·-=--=-:•.:•.:i:!:~ 
• • • ;,4, • • -•-:e :.: •- ·~· .e.:.;eT•:• •.;._·•-•; 

Tai{a do_ Batalltãd_ i\'_âvgl 

·2 cozinheiros de J• classe, gratificação .••••.•... 
f dito de 2' classe, gratificacão ••...•..•••••••..• 
2 dispenseiros dos officiaes, gratificação .••••.•.• 
f dilo dos sub-officiaes, gratificação .••••••••...• 

12 criados dos officiaes, gratificação .••••••••••..• 
:12 ditos dos suh-officiaes, gralific2-~ão .•.......•.. 

:f cozinheiro para as pracas, gratifica~üo .. ..... . 
2 ajudantes de cozinh~, idctn, gt·alificação ....... . 

:'\l.ATERIAL 

(Permanenle) 

-8:000$000 
,:000$000 

1:350$000 . . .. . . .. . . . . 
1:200$000 . . . . . . . . . . 

975$000 
825$000 . . . . -...... 
900$000 

-· ........ . •• -••••• ·--·=·: 

.......... . .......... . . . . . . . . . . ............ .......... . .......... .......... . .......... .......... . .......... .......... . .......... ......... -. . .......... ...... o ........... 

Tn1prcssões c encaderna~ões ..•••.. - ~. ~-••••.•.• --._ •.• ,. :••• •••••••••• -. , 1 1 1 1 •••• • •. • • • • • • • •• • • • • 

Expediente. 
'", 

(De consumo, art. 8~3) 

• . . - .• - ..••••.••••••••••••••••• ·- • ;.--._ •.• _ ••••• ·-· •• -. ! i ! ~ !! •••••••••••••••••••• 

~-

\ ll 

!2:000$000 

27:600$000 

4:050$000 
J :050$0_00 
2:400$000 

975$000 
11:700$000 
9:9008000 
1:500~000 
1:800~000 

-
33:375~000 

i:OOOi'OOO 

-1 ;500~000 

5:500~000 
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Total 

Soldo Graur. Soldo 
4,. ~. ~ • ~-.----- ~ •• -. 

·-- -- ........ ---. 
. . :-:-. . 

Reaumo da verba 4" -· Batalhão Naval 

P I · · · · · · · · · · · · ' · • · • · · · ... • ·' · · • •gns '52a•ooo · .. -- · • .. • essoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . ·o • " 
Material. . • . • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. • J 5:500$000 

Gratif. 

988:523$000 
5:500$000 

~ 

988:523f000 5:500$000 994:023$000 ~
>' 

.. 

~ 
~ o 
~ 

t 
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SESSÃO 1':M 28 D11 DllZE:MBRO DB 1928 379 

J ustifi caç/Io 

As subsf.it.uições das tabellas das verbas ns. 2, ·a e .! Jus
tificam-se como medida economica e administrativa. 

Como medida economicn, toi·rin a escriptm·aciio mais facil 
e de prompta execução e como administrativa, não embaraca o 
movimento constante dó pessoal da Armada, que por essn pro
videncia, terá sempre n SU!l remuneração em dia, o que muil.o 
concorrerá para a boa mnrchn dos serviços publicas. 

As tabe!las ora substiluidns fornm organizndns de nc
cOrdo com a proposição dn Cnmnr·n dos Deputados, sendo que, 
na de n. 2. Jm uma diffet•enca para menos de 60:740$, pelas 
vagas de officiaes, que foram reformados, as quaes, não serão 
preenchidas, por provirem de reformas rle officiaes da reserva 
e aggregados. 

N. 

Art. Ficnm revigor·ados os saldos dos creditas abertos 
pelos decr•elos n. 14.110, de 26 rle marco de 1920, n. 14.8G7, 
de 11 de ,junho de 1921 e n. 1G .212, de 24 de novembro de 
1923. 

Justificaçtio 

Para atlender uo pugnmen lo das despezns affectuadas por 
conta dos citados creditas, cujos processos ainda não foram 
ultimados. 

N. 5 

Supprimam-se as emendas da Commissão ns. 10, 20, 21 
e 22 approvadas em 2' discusgfio. 

J ustifir.açáo 

As emendas contrariam disposições do Codigo de Conta
bilidade e idenLicas medidas foram Jlnl' i si n rtosapprovnllns em 
outros orcamentos. 

N. 6 

Na venda destinada no ensino naval nccresconte-se: 

30:000$ para os Gabinetes e Laboratorios de Electririrlndc 
Chimioa e Explosivos rln Escola Naval. 

Justificaçt!o 

A presente verba é destinada a prover esses gabinetes e 
laboratorios do material estriotamente lndlspensavel â adapta-
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não elos cm·so;; de ~Jecl.l'icidnde e chimicn ;ís rxigoncins elo 
novo regulnmenlo, clahot'IHIO fie ncctll'riO com a ~lissfio Naval 
Amet•icmm.. , . . _. ___ . 

;N •.. 7. 

Vorlm 3' - nuhl'icn "!nSI.l'llCCiiO": 
' ' 

Rostnbolccn-sc a sub-consignnção n .: 33 dn proposta •: 

Justi('icnc.<io 

A Commissão pl'opoz a rcduccão do 12 p:ira novo contos, 
por lho parecer traLar-sc do um augmenLo de voncimonLos. 
Verificou-se, porém, que o ol'ficial honornrio que exerce o 
cargo de instrf.!C!or do infantaria do Corpo de 1\Int•inheiros tem 
o posto de capltuo-tenentc c como tal vence 12:000$ nnnunes 
!J nu o O :000$000. _ .. _ .. 

N. 8 

Art. Os cargos do dnctylogrnphos no Ministcrio dn 
Marinha seriio exercidos por pracas elo Corpo de Marinheiros 
Nacionnes, habi!iladns, na escola de dacl.y!ographia, do mesmo 
corpo, á medida que forem vagando os Jogares de dacLylogra
phos m•a desempenhados pot• civis. As pracns designadas para 
o desempenho de taes funcçüos terão vencimentos ele especia
listas, de accOrclo com o regulamento do corpo. 

N. !J 

Verhn 1'- XIII- Hospil.nl Ccn!.t•nl: 

"Mrinlcnhum-so as suh-consignarões ns. 180, 205 c 22~ 
como na proposicüo, 

;,., 

N. 10 

Ai'L. Ficam appJ•ovados os rlect•clos ns. Hi. 9G1, de 1G 
do fevm·eit•o; 10.00·1, r!e G r!e abril: ·JG.022, de 25 de alwil; 
1G.OG1 c Hi.Oli~J. ilc o rio Junho; 1G.090, rio 13 rio Julho; 
111.127, do JH r!e ng·oslo; Hi.J!oO" Hi.-Jio1, rle G rJe sel.emlll'n; 
1!i.15G c Hi.157, ele 2R rln sdcmlwo; H\,183 e 1G.JR.\, elo 2ií 
do outubro; 16.107, rle :11 rle ouluht•o: ·JG.202, do 7 de no
vembro; 1G.21B, rlc 2R de novem!H·o; 1G.237 e 1G.238, do ii 
do dezembro; e 1G.253, rlc 12 rio rlczomlwo do 1923, expedi
elos cm vit•ltule do nulorir.nr.ão Jegislnlivn. 

Sala dns Commissõcs, cm 28 de dezembro de 1923. -
Bueno de Pa·iva, Presidente. - Joúo L1n:a. - Felivpe 
Schmidt, Relator. - Bm·ni.mlo MonteiJ•o. - José E1tseb-io, _,. 
Ju~tQ C/iermopt, - 1'e,<puclo r/e (IIJ11ou, -A jmpt•in)ir, · 
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N • .\Gil - ms 

A Conunissão do l!'inancus, cm l'ace do parecer. da Com
mis;ão lcchnica acima ex!l!rado, não se oppõo a que a prGpo
sicüo da Camarn. seja ilJll'PI'OVad!t pelo SenadG. - Bwcno de 
l'a'iva, Presidente. - Sampnio Cut•riJu, Jlelnlot•. - JUlio Eura, 
- .Vespuctio ele Abren. - Fclippc Schmidt. - Jttsto Cher-
mm~ · 

PAILEClll\ DA CO~I~!ISSXo DE li!AIUNIU ll GUEI\11A N, 1!>2, DE 10231 
A QUE SE 11 E!·' EHE () PARECER SUPRA 

Foi presente (, Commissiio ele Marinha c Gurrm a propo
siQão da Camnm. dos Deputados n ! 14, desl,e anuo, determi
nando que ~ojam r~l'cwmados no posto do segundos tenentes 
os sargentos a que se refere o ar I .. ! ' do decreto n., 4. G53, do 
!0~3. 

A Commissão, tendo examinado tlctic:amento o assumplo 
<lu Jll'O]losiçiio, rec.onheceu ler sido ·clle perfeitamente estu
dado pela ·Camara, •C, nada lendo a oppor contra o ·quCl a mes
ma dispõe, é elo pwreccr que ella ·deve seS"Uir os tramites ro-
g·imenlacs. · 

1Sala das Commissõcs, 25 elo dezembro de 1023. - :1. lu
tlio do, Jlrusil, Presidente. - Pct•cim Lobo, Helatot•, - Lalt'ru· 
Sodrtf. . . ' : : ·~ · · · • •·• •· "·'•' '" ~.t~,,uJ 

PIIOI'USIQ,ÍO D.l C.\~J'.IIL\ UOS D8PU'I',\UOS N. !1.\, DB 1023, 
.I QUE SE ll~l'Eilll O P.lllECilll SUI'R,\ 

, .... ·'i~J:;:r·. / . ..· .. ~~~ .. .; ....... , ... 
O Congresso :lacional decreta: 

Arl. 1." Os :sangenlos aos ·qu•aes ·>C rcfor.o o arl. I' rlo 
dccl'clo n . .\.ü53, do !7 elo ,janeiro ele !U23, ficam considc
~·ados rol'or:maclos nn posto rle 2" tenente, com as :vantagem 
concedidas aos officiues 110 citado decreto. 

Art. 2." Fica o Poclel' Exccu.tiYo autorizado a abrir os 
ct•cclilos ncccssarios ú .exccucão desta lei. 

Art. 3.' fieyogmn-so as clisposi\•Ões cm contral'lo. 

Cumara elos Deputados, !O elo novembro do 1023. - Ar. 
nol(u J!orlriurws de A:cocclu, Presidente. - Pedro tút Custa 
fica o, 1' Sco•retariu. - !lua o Game iro, 2' Sccrolul'io, interino. 
-A impl'imir .. 

Collljll11'eccm mais os 81'S.: ,\, Azerooo, c~' ires neuo!lo, 
Lopes Goncalves, Laura Sodré, .TusLo Chcrmont., Indio do !Bra
sil, BIH'nnrclino ~lonteiro, Mtu·cilio <lc LacCI·du, Modesto Loul, 
Miguel elo Carvalho, Paulo de Frontin, .Tosé Murtinho, Luiz 
Aelolpho, H:amos ·Caiado o HeJ•mr.negildo do lllorucs (15). 

Deixam elo compnr•~eer com causa .iustificnda os Srs. sn. 
~crio Ncr)', Anlouiuo l~rcipo ,AlJdiao Novos, Bpnja!Jlill j:!a~-
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l'0$0, J!:loy de l:louza, Vouaucio .Nuiva, Carneiro da Cunha, RO>la 
o Sil'Wl, Gonçalo Rollembw:g, l:liqucü·a de Menezes, Antonio 
Moniz, F·rancisco l:lalles, Alfr,edo iEllis e Vida! Ramos (H) • 

O Sr. Presidente - Continua a hora do expediente; tom a 
palavra o Sr. Octaoilio de Albuquerque., 

O Sr. Octacilio do .Alhuo:uerque - Sr. Pt•esideuto, anuun· 
ciarn os jornaes a proxima chegada a esta Ca(l)ital do emi
nente general Sel.crnbrino de Carvalho, digno titular da pasta 
da Guerra, após a sua excursão ao Rio Grande. 
' Soldado, na mais elevada aooepção da palavr.l, intolli
gente, culto, dedicado aos interesses da sua classe, o que equJ
;vale a dizer dedicado aos mais immediatus intere.:~ses da Pa
·!Jria, aos louros da sua brilhanto carreira militar, o general 
Setembrino de Carvalho acaba de juntar mala um de grande 
relevo e de euepcional fulgor: a pacificacão do Rio Grande 
do Sul. (Apoiados.) 

O Brasil inscreverá o seu nome entre os seua grandes fi
lhos, para cujo serviço, para cujo labor abnegado appellará 
sempore, na e"olucão dos seus destinos, pela sua grande visão 
de estadista, pelo seu patriotismo, pela sua tenacidade, pela 
sua segura e clarividente actuação em prol da Republica • 

.Nestes termos, requeiro a V. Ex. que consulte ao Senado 
si consente na nomeação de urna commissão de cilwo mem
bros para dar as boas vindas ao general Setembrino de Car
valho e apresentar-lhe, em nome do paiz, os seus agradeci
mentos pelo grande, pelo relevante set•vico quo acaba do prestar 
na pacificação do glorioso Estado sulista, (Muito bem; muito 
bem.) 

O Sr. Presidente- Vou submetter a votos o requerimento 
do Sr. Senador Octacilio de Albuquer·que. 

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

Foi approvado. 

Em virtude da deliberação do Senado, nomeio para re
presentai-o, á chegada do Sr. general Setembrino de uarvalho, 
os Srs. Barbosa Lima, Affonso Camargo, Pedro Lago, Sam
paio Corrêa e Octacilio de Albuquerque. 

Está sobre a mes11 um requerimento de urgencia, pedindo 
seja dispensada de impressão a redacção final do projecto, 
fixando a despeza do Ministerio da Viação, afim de ser dis
cutida immediatamente. 

Vou submetter o requerimento á deliberação do Senado, 
antes de dar a palavra aos ·oradores insoriptos, por se tratar 
de materia urgente. 

Os senhores que approvam o requerimento, queiram ma
nifestar-se. (Pama.) 

Foi approvado. 
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IIISSÃO E:M 28 DE DIIZEMIIIIO DI Ul23 

O Sr. ll' secretario Iii u ú U)Jpruvuuu u ,;eguinl.e 

PAI\ECEIL 

.N. 457 -- 11123 

11edacção final diUI eme1r.du.< do Sur1ado lÍ vroposição da Ca
mara dos Deputados 118. 113, de 1924, que fiza a tk11pe::a 

· do Ministerio da Yiaçüo e Obras Publicas pa1•a o e:ce·r
cicio de 1924 e dá out1•as p1·avidenciaa. 

N. 1 

Corrijam-se as tabellas do seguinte modo: 

a) Verba i • - Secretaria de E&tado: 

Na sub-consignacilo de •Pessoab n. 24, onde se lê: cDia
ría de 2$ a cada um dos quatro correios, etc. - 2:920$:., di
ga-se: cTransporte para os quatro correios, quando em ser
yiço, 28 por dia a cada um - 2 :928$000•. 

6) Verba 2' - Correios : 

Elevem-&e as sub-consignações de cPessoa!:t, de nume
ras 131, 133, 14•(), 205, 208, 2U, 214, 219, 246, 248, 298, 349, 
353, 381, 393, 397, 446, 449, 514, 516, 520, 530, 538, 543, 557, 
561, 586, 629, 652, 67 4, 676, 678, 699, 702, 705, 733, 769, 829, 
896 e 937, de 4$ cada uma; 

As de ns. 203, 292, 385, 390, 422, 452, 455, 505, 5H, 52', 
549, 584, 607, 730~ 826. 860, 934, 940 e 956, de se cada uma; 

As de ns, 14~, 287, 510, 534, 680, 750, 767, 786, 8t0, 845, 
e 876, de 128 cada uma; 

As de ns. 114 129, 429 e 438, de 13,500 cada uma; 
As de na. 250. 696, 892 e 929, de !611 cada uma; 
As de ns. 580, 603, 625, 650, 672 e 727, de 248 cada uma: 
As de ns. 199 e 324, de 45$ cada uma; 
As de ns. 345 e 421, de 54$ cada uma; 
A de n. 33, de 875•: 
A de n. 104, de 49Sõ00; 
A de n. 129, de 25$; 
A de n. 137, de 90: 
A de n. 169, de 40f500; 
A de n. 173, de 11•· 
A de n. 2U, de 3Gt; 
A de n. 271, de 63•· 
A de n. 282, de 22elioo; 
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$; e corrijam-se nas sub-oonsignacl!ea 
de cPessoaà a de n. 203, de um para dous serventes e a de 
;o.., ~. de dous para tres serventes e llMrescente-se uma .de 
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11 • 777 ,\, assim l'Oúigida: <'J.'1·es orriciacs a 3 :ü00$-10 :SOO$» 
;;em all.erar a ·somma, JlOL' trnlar-se do simples omissão ty
pographica. 

c) V eriJa 3' - Tolegruphos: 

Elevem-se us suh-consignaçóos de •Pessoal», do ns. 25, 
aa o 87 do 7u$ cada uma; a do n. H, de DO$; a do n. u9, do 
270$; à de n. 63, do 115$; a do n. 71, do 3:500$; o a do 
n. 81, de 0:000$000. 

N. 2 
~ 

Eelcve-se de 40 :OUO$ .a sub-consignaciio do material da 
vcrb11 3" - 'J]olegraphos: 

N. 43- Alugueis de cnsns, passando pura !H0:000$000 •. 

N. 3 

nediju-sc tlo seguinte modo u suiJ-consu;nuçüo n. 109, do. 
•Pessoal,, da verba 3' - Telegrnphos: 

!0!1. Dous inspectores transferidos tla rêtlu ox-osLadunl do 
Ilio Grande du Sul, sumi o um com o vencimento tlo ü :240$ o 
outro tle 4 :800$000. 

N. ·i .... ~ 
I 

Itoduzn-so na ver!Jn 3' - 'felcgrnpliOs - as sub-consi
goaoõos de "Pessoal" almixo indicadas, do seguinte modo: 

üO. J gual'lht~l'iu do I" ::lasse.............. 2:700$000 
70. 13 !;'lllli'da-J'ios de ~" 1:htsse 11 ~ :~00$...... ~S:ü00$000 
l:!a. J.\ viginH tle 2' classe 11 ~:000$ .........• 28:000$000 
Sit. :1 esl.nfol.us do i" classe a 3:000$.. ...... !l:000$000 
85. ; eslufclns do 2" elussu u !!:100$........ O:üOOij;OOO 

rrotal .. o •• • o •••••• o o ••••• o • ' ••• o • 77:!!00$000 

N. ú 

SullsLil.un-se n vcrl.ia H - l~slt·uúa de Ferro de Thci'C• 
zopolis, palas seguintes: 

Verba 14' - .K~I.t•ada de Fei'I'O ~'hct•czopolis: 

(Avisos ns. 212 c 22i'i, dtJ 20 do ouLubz·o o· 4 de novcm~ 
hro de '191 O, insl.t·uccõ•.'s npJli'O\'aclns por portaria de 12 do 
rlezcmliz•o de 1010. Lei n. 4.632, do ü de j!lncil•o do 1023, ar~ 
tigo 92, verba o•, n. IX; toclo o pessoal c cm oommisslio ou 
diurislll• ). .-· · · · 
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I_. Dil'ecl.oria 

Natul'c1.i\ dh dn:-opmm 

Vonr~j .. 
m~nlos 

1, •1 direel,or·. . . . . , 2~ :000$ 
2. 1 cnge!1hniro •.iudanté t:! :600$ 
3. 1 contmuo.. . . . • 2:1Gfl$ 

II - Secretaria 

~. 1 secretario ...... .. 
rí. 1 offieiai ......... . 
U. 2 ~"~ -csel'iplul'nrius . . 
7. 1 continuo ......... 

Il1- Contador·ia 

12:000$ 
G:OOOS 
3 :30•0.~ 
2: lüO.~ 

8. 1 contador .. .. . .. .. a :000$ 
9. 1 aJudante d~ coni&-

doJ• .. . . . .. .. .. . li ;1,00$ 
10. 1 guarrla-livros . .. .. r, :O.\ O$ 
11. ~ 1" Ci'er•ipi.UT'nl'iOS . t, :000$ 
1:) 7 2 11 ~ el!il~ripLUJ'lU'iO!i. . 3 ::JQ{)t; 
13. 1 arcttivista . .. • .. .. :1 ;~1,0$ 
H. 1 continuo ........ , 2: I GO.~ 

IV - Thcsouraria 

15. 1 lhosoUPeiro - pn~n
d o r (i nDiusive 
üOO$ paru que-
bras) . .. .. • .. • ü :000$ 

1ü, 1 escrivão fie pagado-
t•ia .. .. • .. .. .. 4 : 320~ 

V - Almoxari!'ado 

17. I n!nHlX:tl'ii'P. . ... , . 5 :.100~ 
JS. 1 auxilia~· [JC almoxa-

l'ifl1 . o •••••••• 2:520$ 
S,- Vol. XIV 

Fixa 

24:000$ 
1!!:600$ 
~ :lõOi!l 

38:7008 

12:000$ 
6:000$ 
fi :GOO$ 
2; lüO,, 

26:700$ 

0:000$ 

5:400$ 
5:040$ 

12:01}0$ 
2:l :100$ 
3:240$ 
:! ; 160$ 

50:940$ 

ü:600$ 

.\:320$ 

10:()20$ 

;;;I,QOill 

2:520$ 

VariavBI 

Papel 

.. 
1 

.I'! 

. ' 

I' • 

'' 

•= 11' 
I 

··-• 

• 
• 
11 
1.. 
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Natureza da despeza 

i9. 1 encarregado do de-
posito . .. .. .. .. 2:520$ 

20. 1 servente . .. .. .. .. 2:i60$ 

VI - Portaria 

21. i porteiro . . . .. . . . . . 2 :880$ 
22. i vigia . .. .. .. .. .. . 2:160$ 

Segunda divi81.1o- Tra
fego e locomoção 

VII - Escriptorio 

23. 1 engenheiro chefe do 
trafego e loco-
moção . .. .. .. .. 7 :200$ 

24. i inspector do tra-
fego . .. .. .. .. .. 4:680$ 

25. 1 encarregado da li-
nha telegraphica.. 3 :280$ 

26. i continuo . . . . . . . . . 2::160$ 

VIII - Estações 

27. 3 agentes de i • classe. 
28. ~ agentes de 2' classe. 
2!l. 1 encarregado do pa-

rndn ... , ...... . 
30. 7 conferentes· ...... . 
3i. 7 guarda-chaves. . .. 
32. 4 vigias . . ........ . 
33. i guarda-armazem 

IX - Movimento 

1.:600$ 
2:880$ 

2:520$ 
2:500$ 
2 :i60$ 
2:160$ 
2:160$ 

34. 3 chefes de trem..... 3:240$ 
:15. 2 guardas freios de 1' 

classe . .. .. .. .. . 2:880$ 
•6. 4 guardas freios de 2' 

classe . .. .. .. .. . 2:160$ 

Papel 

Fixa 

2:520$ 
2:160$ 

12:600$ 

2:880$ 
2:160$ 

5:040$ 

7:200$ 

4:680$ 

3:2808 
2:160$ 

17:320$ 

14:0405 
11 :520~ 

2:520~ 
i7:500S 
15:1208 
8:640S 
2 :i 60S 

71:500~ 

9:720$ 

5:760$ 

8:640. 

24 :i20f 

• 

Variavel 
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~\alureza ela uespeza 

X - Tracção 

37. 7 machinistas de 1' 
classe .. .. .. .. .. . 3 :240$ 

38. G machinislas de 2' 
classe . • . . . . . • . . . 2 :880~ a a. 4 foguistas de 1' clas-
se o o o. o ••• o o o o o 2:5208 

40. 8 foguistas de 2' clas-
se ............. 2:1608 

"1. :: consc!'Vadores... .. . . 2:520$ 
42. 9 operarias .. .. .. .. . 2:160$ 

XI - Officinns 

43. 1 mestre de offioinns. r. :400.~ 
H. 1 contra-mestre . . . . . 3 :240$ 
'•5. l ferreiro·. . . . . . . . . . . 3 :600$ 
40. 3 ajustadores .. . . . . . . 3 :240$ 
47. 1 caldeireiro . . . . . . . 3:24011 
48. 3 carpinteiros . . . . . . . 3:240$ 
49. 1 ajudante de c!lrpin-

teiro . .. .. .. .. . 2:160$ 
50. 1 malhador .. .. .. . 2:160$ 
51. 1 pintor . . .. . .. .. .. 2 :!í20$ 
52. 1 ajudante de pintor. 2:160$ 
53. 1 vigia • .. .. .. .. .. . 2:160$ 

1'crcaíra. divisão-Via 
pm·mancnte 

XII - Escriptorio 

54. 1 engenheiro chefe da 

Fix11 

Papel 

Variavel 

22:680$ 

14:400S 

10:080$ 

17:280$ 
7:760$ 

19:440$ 

91:440~ 

5 :400.S 
3 :240$ 
3;600$ 
9:720$ 
3:240$ 
9:720$ 

2:160$ 
2 :HiO$ 
2:520$ 
2:160$ 
2:160$ 

"6:080$ 

via permanente .. 7:200$ 7:200$ 
55. 1 auxiliar da via per-

manente . .. .. . 5:040$ 5:040$ 
56. i continuo . .. .. .. . 2:160$ 2:160$ 

XIII - Conservacão da 
linha 

57. J mestre de linha... 2 :880S 
58. 6 feitores . . . . . . . • . 2:520$ 
50. 34 operarias .. .. .. 2:160$ 

H :4003 

2:880$ 
15:120$ 
73 :440~ ' 

91:440$ 

•. .. 

•• 

•• 

"' 
i 

I' 
I 

IIII 

i. 

I 
I 
I 
•• 
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GO. 
Gl. 
02. 

:\'at11re~u da despesa 

X!V - Obras ú'artc e 
cdil'icios 

1 mestre de pedreiro. 
2 pcdJ•ciJ•os ...... . 
4 serventes de pe-

dreiro ....... . 

XV - J)i·ver . .as despesas 

:J:2·10$ 
2:880$ 

2:100$ 

63. Diaristas, ,jornaleiros, empt·ega
dos nos sCJ'vir;os do l.ral'ego 
de verão, l'llPUT'a(;Ües, consoli
da~ão c melhoramentos da li
nha, monl.agem de mach i nas 
para as oJ'J'icinas e trafego 
mutuo, fixadas· as rliarias en
tre o minimo de 3$ (l.rcs mil 
róis) e o pm~!mo de 15$000 
(qumzc mtl rms) .......... . 

61. Servic.o cxLraorrlinat•io P. sub-
stitui~iics ................ . 

65. Diarias de accfll'do com as leis 
c regulamenl.os, por servir;o 
fóra das rospccUvas sédos, 
sendo de 15$ o maximo ..... . 

GG. Auxilio pa1.'a alll:;uol de casa aos 
HgP./JLes P nw:;LI'e:~~ ele li nlm~ 
cm crrcclivo scrvir.o, quando 
não residit•em cm prcdio da 
Estrada ...............•• 

CONSIGNAÇÃO - MATERIAl, .. . 
1-Jllalel'llll )lCI'IItanentc 

1. l\latol'ial mrJunl.tJ, de i.l'Uccüo c 
seus acccssorios, acqu is i cão c 
rc/Jtu·uçüo ......... , , .. , . , , 

2. '.I'J•ilws, do!'mcnl.m; e uccosso-
rios ..................... . 

3. 1\lnchinas e fol'l'U!llCiltas pnl'U ns 
offioinns ................. . 

4. Acquisi1;iio e !'c paro ele moveis; 
mnch i nas de escrevei' o cal
cui!H·, appuJ•ell!os c ul.onsilios 
llCCUSSill'ius UOS seJ'Vif•.OS rJe 
cscriplol'io o uxpcdientó ..... 

3:240$ 
G:7UO$ 

8:üio0$ 

17:ü40$ 

100 :ooo.~ 

Variavul 

JG:000$UOO 

iG:200$000 

7:iíG0$00ü 

i38:7<l0$000 

380:000$000 

iOv:000$000 

100:000$000 

20:000$000 

600:000$000 



Nnl.urcr.n rln dcsper.n 

fi - Material de comumn 

5. CombusLiveis para machinas e 
officinns ................. . 

ü. LubrificnnLe e mal.erinl para 
lubril'icaçiio, !imper-a e con
servação de marJh i nas c ap-
parelhos ................. . 

7. Outros materiacs neccssarios :\ 
execução rlc Lodos os servi
ços c ele quansquer nhras rlc 
conservaçü o .•.•..•.•••.•• 

11 I - Di1>er.w,, tlc.1pe:a.! 

1!. .Fornecimento rio luz c energia 
clect.ricn ................. . 

\1, Assignnl.urn de nppnrclhns Lc-
lephonicos ............... . 

10. 
11. 
1" ~· 

Serviço Lelcphonico officinl .. . 
Taxa de consumo rl'agun ...... . 
Despezas miurlas de cnracl.er 

urgente, cn,ios pagnmcnlos 
serão cffecl.undos na Lhcsou-
rnria da Estrada ........... . 

1 n. Serviço da Tmrmmsn Nacional. 

11ECAPITUJ.AÇÃO 

Pessoal 

1' divisão ..................... .. 
2' divisão ...................... . 
3' divisão ...................... . 
Diversas despezas ................ . 

154:020$ 
250:460$ 
123:480$ 

Sommas de pessoal GG!i :220$ ii27 :nGO$ 

138:7õ0$000 

138:7ti0$000 

Material 

Permanente . . . . . . . . . . . ........ . 
De consumo.. . . . . . . . . . . ........ . 
Diversas dcspczns...... . ........ . 

Sommas rle mnl.c-
rial ......... 1.318:!80$ 

Dnt.acão riu verhn ..... 1.985:000$ 

GOO.ú00$000 
700:000$000 
18 :280.~000 

1. :HR :280~000 

ií27 :960$ I. 4G7 :040$000 

i 
" 
I 

I' 
III I 

I 
'I 
I 

I 
I 

I • 
I 
• 

lt I I 

ir. : I'• 
I 
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N. 6 

A' sub-consisnacão n. xrr .e ao n. 13 da sub-consisnacão I 
rla consigmt~iío-Malcrinl-cla verba 3', nccrcscenlo-se: inclu
sive a linha Lc!ographica do Santa Itii,a de Paranuhybn n Rio 
Bouilo o da cidade de !tio Verde ú do .fal.ahy, no ,Estado do 
Goyaz. 

N. G A 

Ao art. 2' - Onde se diz: «estudos da variante do Ara· 
r.otubn a .Jupiú, 100 :000$", diga-se "conclusüo dos estudos 
tia variante do Aracatuba a Jupiá, 200: OOO$Oü0. 

N. 8 

Ao art. 2' do projecto: 

Reunam-so as consignações relativas á Estrada de Ferro 
CcnlJ'al do Pinuhy e ú Estrada do Fer·ro rlo Pel.rolina a The
rozinn em uma, nos seguintes termos: 

Estradas de Ferro no Estado do Piauhy: 

Central do Piauhy, Petrolina a Therozina e 
Thcrezina a Cratlléus................. 4, 000 :OO!l$000 

N. 9 

Supprimir a verbn. 25', <:E:xorcicios findos>, 2•00 :000$000. 

N. 10 

Accrescontnr ;\ vcrbn « Augment.o ,provisorio ao pessoal> 
O e i dn Desposa do ü de ,janeiro do corrente anno), réis 
lta.G07:G95$335. 

N. H 

Redi,ia-sc assim 11 suh-consisnncão n. 22 do ll!nl.erinl r!n 
vrrbn 2• - Correios - "Dcsposns cvcntnacs - inclusivo réis 
1 :IH.~.S200 rum pagumenlo 1\ Prefeitura rio Bcllo Horizonlo 
pelo onlçnmrnlo rio pnssrin fr·ontoiriço no· crfifini·n dos Co~rcios, 
na :\vrnirln Arronso Pcnnn, 80 :00.0$», clnvanrln-so o lo ln! rln 
vorllll de lO :000$000. 

N. f2 

.1\0 nrt, 2•: 

.Pol'n n Jõlslrndn de Fo~ro do Alngón Grnndo a Pnto's, nn 
Pnrallybn, cm voz de J. 1300 :000$, diga-se 2. 000:000$000. 
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iN. 13 

. Na varllu :2 •, ~cm•rcios•, destaque-se da consignação ~a"'
torJal~. 11. l, a qunntm dr~ 1:440$ c accre.scontc-se na consí
guacíio •Pessoal>, rubrica <Administração dos Correios do 
Coar·~. !!4 251, mais um cslnfeta para a agencia de Massapê, 
cujo nome. deve ser collocado após o do Hedempção, e diga-se: 
um vaz de 12 estafetas, o seguinte: 13 estafetas, sendo um 
pura cada agencia, a 1 :440, 18:720$000. 

N. 14 

Vorba 26' - <Obras contr·a as seccns• - Supprima.m-se 
as palavras: <llippHcação da l'cceita csp;eciallr\. 

iN. 15 
Ao art •. 2•: 

Eleve-se a verba destinada 6. Rêde de Viaciio Cearense de 
4.669 :OúO$ para G. 000 :000$000. 

N. 16 

Ao § i' do art. 2', após as palavras «servlcos outros 
uutori?.aúos pcld Goyo:·no>, nccrescento-se: •inclusive a li
gação da cidade de Annapolis>, 

N, 17 

Do rurt. G' do projecto supprimam-se os ns. II e VI. 

:N. iS 
Onde convier: 
In·clun-so no nrt, 2' do projocld, S()b o litulo 4:Estrada de 

Ferro Central do Brasil,, o seguinte: 

Suppros~ão de passagem de nivol nos sub-
00 

·OOO$OO() 
urb1os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 • 5 . 
Elevando-se a sommu a iS. 900:000$000. 

Ao nrt. G', n. III da pro,icoto (edifioios para correios o 
lrlrgraphos): 

Em vez de 2. ooo :000$, dign-sc ~ ,.ooa.:000$000., 
Accrosconl.c-so ·in {'ilw: «e nmpl1UI' o melllOI'al o;; cdi

J'icios f't~del·ncs em 'quo .f;í cslo.ium insf.ulln(IUS), 

l 

• I 

r ' 

I 

I~ r 
I 
i I. 
·, 

' r r 
.I I 
! I 

i i 
i I 
I :I 
i I 

! I 
; I 

i ~ 
11 

1

1 r' !:! 
! ! ,• 

,Ir I 
. 'I 

I ·~· . . 
I'. ' tii :pI 'R 

illil1 ~· 
1'1 ~r.\ 
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N. 20 

SuhsLilnnm-sr, no nrl. 3•. as palavra,s <pMa n EsLrnda de 
FP.Irr·o Crntml do .Dra~il» pelas seguintes: .:Para as estradas 
do fol'I'O o pn1•a ou!.Pos .sm·vicds inrlusl:I·iaos da União,, 

Snbs!.íf.unm-sr as pnlav·rns «á Lhcsournnin da mesma Es-. 
1 mrla» por estas: «1\s respectivas l.hcsournrias» e accrescen-
l.c-se ao artigo : ' 

«Para o cffcil.o fio § t' do arL. HS do Regulamento do 
Conlahilidndn, as ndminisl.ra~õcs rins csLrnda.s de ferro ficam 
aul.rl!'izarlns. a arlqn iriii', mrrlínnl.n concurrcncin adm inis!.raLivn, 
si conveniente, á margem rlc suas linhas, os com!JusLivcis c os 
mntorians de qnc prcci~rtm, c br.m assim rlfectuar d paga
mento das contas rle r;az. luz rlcctrica, Lelcphoncs, transportes, 
reclama~õc> por excesso de fi'e(e, altrguci.s o dosJ)czas urgen
tes de prssonl c mal.rwinl, nlilízando-so {IIJ sua Jl!'Opria rend·a. 
al.l\ '10 % ria rrcr.iln rio anno anlr.rinr, pddendo r·cnlizar os 
pagamonlo., nas proprins cslnr;ücs ondr. ;:r l.ivrr rcaliznrlo o 
fornrdmrntro mr n srrviçd,, 

N. 21 

A' snll-rnnsjq'nn~ü.o n. XII r. no n. ·13 dn su!J-consignar-iío 
I- Material -· dn vcrlla 3', nccrcsccnf.e-sr: •inclusivo as J,i
nlms t.nlrgm11hic:L1 de Barreiros n Cntcncle, passando por Agua 
P.rr.ta o Palmnrc~. do Bebedouro n Panollas r. Lagoa de Gatos, 
dr Rantn Ct'lt?. n Brr,io cl:t Mnd~11 do Deus r. tclepho'nicas do 
P:'lO d'Aihn u FJorcM.n ct.os Loõcs, rio Tgunmssú a Pilar o de 
Pojuca a N. fl. do 0». 

N. 22 

Transfira-se da consignação do <Pessoal,, da verba 1 ü•. 
<Tnspcctmia Frdrrnl rlns B'f.rnrln~•. snh-consignaçiío n. 28 
cDiarinR regnlnmrnlnrcs~. a rmnnl.ia ·rln RO :000$ pnrn as se
"Diaria~ rrgnlnmrnl.nrrs". n qnnnl.in rir RO :OOO$ pnrn. ns se-

N. 1-«Acqnisiciio, con~rrvnrüo do moveis. ~to.> 12:500$000 
N. 2-«T.ivros rm hrnnco. 1inncl. ~tu, ...... , 1 O :000$000 
N. 3-«Mnl crincs parn o scrvi~o rlc Jimprzn da 

ropnrlícãn, e te.~ . . • • . . . . . . . . . . . i :000$000 
N. 7-<Tn:\Cns cln sm•vir•o telephonico> ... , . . . . 1 :400$000 
N. 12-«Trnnsp~:lc nns · csl•rarlns i! o ferrO' dn 

Uni:to». . . . . , .... , .... , ........ , 1 :500$000 
N. 13-<T.nvngom rlo cn.sns o tonlhns. cl.c.» ...... 3:600$000 

30:000$000 
N. 23 ·' 

B. 'F, Nnrocslr dn 'Rrnsil: 
An m•J., 0' nccrrscrnl.r-sr: XVI. A rlrspcnclcr niJ~ r,.nn :000~ 

pnm mclllnrnmonl.os cln Jinhn nos pnnlnnnr.s o conslt'nconn 

. I 
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ela pnnl.c rlc Sn!ohm, ~Ulii'C o rin illiwnnrla c par~ conclnsiio 
dns nhi'HS n-ovn' já inir·incln,, sendo ' 

Pessoal . 
Mntorin! . 

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

N. 2~ 

Ao nrt.. 2' nccrcsccnl e-sc: 

300:000$000 
200:000$000 

E~l.mrla de Fcri'O .Bn lnril6: pam in.•l allanfio. nmpl incito 
r• nwJIJOJ'nJMnl.oH rias nJ'J'ieinns, 1.. GOO :000$000. ·· 

N. 25 

Yrrhn 3': 

/1.' suh-nonsjgnação n. XII r•nn n. 13 rln snh-con~lgnn
(;iín [ rln ennsignnr,ão <Mnlrrinl> da yrrhn 3', ncercsccnf,r-se: 

dncl-u~ivr n lin'hn rnt.t•r ~. Lomrnro r Santa Rit.n do 
c\J"apnnyn, no Esllldo rlc Mnllo Grosso, rérorçando para esse 
fim r prln fôrma srgninl.ro ns vrrbns prnposJ.ns pn:rn ns rlnns 
Rtlh-I!OllSiA'OOCÕCS: 

Na snh-rnn.signnean xr,r: no n. H2 ití:000$000 
(J>rsson]) ao n. 113 15:000$000 DO:OOI()$000 

Na ;mb-consi•gnneiio T: no n. I~ ... ~O:OOO~ü~O B0:000$000 

(Material.) 
N. 26 

Ao § t • do ar L. 2 , após as pnlnvrns. «scr~icos O\]tro~ nu
i ol'iznr!os pelo GO\'Ct·nn•. nccrrscrnl.c-;w <lllClustvc n l!llnção fln 
,.:dndn de Annnpolis, os J'nmncs rlr Cnprl!a o Lnvms o Snl
gndn n Esl~ancin,. 

N. 27· 

Ao nrl.. 6': 

Supprimn-se o n. XV r! o ar I .. ô', que nul.orizn o Govarno 
a 1\t't'Oilllar nn Eslnrlo do Pn.t'IÍ a E. r!ll 'Fori'O rlo Nor\c do 
Brasil. 

N. 28 

i\O n. III do nrl. fl', nccresccnl.c-sc, após ns pn!nvrns: cca
sns nlnt:ntrlns> - n~ paln\'l'ns: <inclusi\'r 11111 prcdio nn cnpit.nl 
co Esfn.r!n r/.1 rlo)·nr. pnra o sr.r\'iço rios <Crl!'l'oios o Telcgl'II
P•lWs>, 

• ·' 

I 

I 
I 
i 
p 



ANNÁllS Pi:> SENÃDÕ 

N. 29 

Afim de que não seJam paralyzados os trabalhos e ser
viços de dr·agagem e clesohstr·ucção do T\io .Tuparalryba o ca
nacs no Eslaclo de Sergipe, consoant.c a lei de !8 de agosto 
rio JD22, 500:000.$000. 

Art. 6', n. XVIII, II, da consignação «Material>, da verba .. 

N. 30 

Ao art. 2': 

Em vez de: - «Estrada de Ferro de G<ryaz (prolonga
mento), 4.000:000$, diga-se:- "Estrada de Ferro de Goyaz 
(pro~ongnmento), 6. 000 :000$000>. 

iN. 3f. 

Ao. nrt. 2• accrcscente-se: 

Esf.rada de Ferro de Limoeiro a Bom Jardim ~Is 
1. 000:000$000. 

íN. 32 

No art. I •, verha 2•. II «Material de consumo>. sub-con
si·gnação n. 5, «Acquisicão de saccos para conducçlíd de cor
respondrncia c material para seu fechamento, podendo ser 
celebrados conLrnctos até Lres annos para os fdr!leoimentos 
das malas e deste ulf.imo material- I. 000 :000$000". 

Onde se lê 1. 000 :000$, diS'll-se 1.200:000$000. 

N. 33 

Accrescentc-sc no n. 60, «Consignação - Material - n 
Obras exl.rno~dínnrins>, o seguinte: 

«Inclusive a ncquisição dn séde actual do 2• districto e 
do terreno no lado, occupndo pelo deposito de materiaes, até 
o lol.nl rlo 05 :000$000.) 

N. 34 

A' vorhn 1• - Sn hvençi'les: 

AtHrmentadn <lc 200 :000$ parn RUbvcncão de 100 :000$ a 
ondn uma rJnq companhias Emprczn ·Lloyd Marnnhense o Com
nnnhin Fluvial MnranhcnRc. noR termos do nrt. o•, n. 'V, desta 
lei (·~~cl.ificnnrlo-~~ o lotal pnpcl do nccMclo com este au
gmcnto: cm vez ele 7. 503:000$, diga-se 7. 703 :000$000). 



SBSSÃO Bl\1 28 DB DJlZEMBRO DB 1923 395 

N. 35 

Ao arf, 1, n. 6, accrescentc-sc, i·n {ina: ficando os feitores 
com diroiln ú diaria, deseJo quo permanccum J'óra do local 
do suas residr.ncias cm objecto de servico, por mais de 10 
horas. 

N. 36 

Na sub-consignaciio 61 do no I da consignaçilo «Pessonb, 
da verba 21' accrescente-se in ('ine: inclusive a construo cão 
do um Joc;;0rvatorio em Ni!clpolis c igual accrescimo faça-se 
na sub-consignacão 52 do no TI da consignação «Mnteriab, da 
mesma verba o • 

No 37 

Eleve-se a 5. 000 :000$ n \·crhn drstimtda á continuação 
<los sorviçns das E>tmdns de Fct•ro Central c Moossoró, no Rio 
Granr!o do Norf.oo 

N. 38 

Arf.o a•, no XIV, substitua-se pelo seguinte: 

~A rlMPOnder c(lm o prnsogu imentn da Esl.rada de Ferro 
Oeste do Minas, de Patrocínio a Catn!ií<J, de Catióra a Patos, 
J•amnl rio :\baoté e Jigaç:in de Aguas Snnlas ou Penedo a Cn
m:tqnan, na Estrada de Ferro Contra! do Brasil, nfil a impor
lnncia ri c 3o000 :000$, podendo abrir os necessnrios crcditos,l> 

N. 39 

V nrhn -1 • - Subvenções : 

Modifique-ao a rcdnC>Qão da emenda á verba •Subven
cõcs, npprovadn pela Cnmnrn rlos Deputados, do seguinte 

morlo: 

~.\m::mJJntnrln de 5.310:000$, pnpr.,J, senrlo 2oS&O,:OCIO'$ 
nnm n f:;cr•vi~r> do Navegação C.nsteirn entre o Rio Grande e 
Pnro:\ (drcr·rl;n n, 15o755, do 2!i do outubro rl~ 1·922 e termo 
rln nt'f'<lt·rln rlr. Dele novembro do mesmo anno). e 2o-l30:000$o 
nnm o RcJ•viç.o de Nnvegaoüo do Rio Amnr.onas c ~cus llffluen-
1 r~ (rlccroto n. 1. 679, de 2;. de ,innoiro do 1923) "• Ouro -

. I 52 :222$222, IPapol - 7 :·41li'i$000. 

N. 40 

Nn .verba 0' - Esf,rndn de Forro Centml do BragiJ -
sub-consignnoiio 208 elo Pessoal, onde se lll: ~diga-se cinco c/l,e-
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ftl:; do dc!po:-;ito tlt) 211 clas!'\o, el.~.'', cul't'i.ia-:·w pa1•a '':·wlu choJ'e:-~ 
do doposi!.n rle 211 classt!». . 

N. 41 

Corri,in-se nu \'ürhn 21", "llepnl'Lir;ão de Aguas c Obras 
ruUlicn:-;'\ n suh-consir;tutt~ão n. 2, pn.l'a 11 d011~ cngonhciJ·o~ 
l'IWJ'r~ de divisão>. 

N, 4~ 

Snbst,it.ua-sc na v.erba 20', <Inspectoria Ferleral dr Obras 
contt•n as Scccas>, n quadt•o ri c pr.ssnal I i lnlarln pelo seguinf.e: 

Inspectoria Fcrlcrnl de Obras üOnlra a' ::;eccas (dccret.os 
ns. 7 .üiO, rlc 21 rio oulnhr·o rlc 1010; n.~5Ci, dr 28 rlc dczcmlH'O 
rle 'inll; 11..\74, de 3 de fcvcrciJ'O rlr ·1915; 13.0S7, ele 9 .de 
,iulhn rlc 19Hl c 14,102, rle 17 ri e março rlc 1920), 

Consignação •Pessoal> (Pessoal f,il ulurlo), 

1. li eng·euheil'OS dr• 1" classe n 
2. I'• engcnhcil•os de 2' classe a 
3. 8 CL1nducl aros dn ·la rl~s~r ~ 
1~, !l conducl m·os de ~· cla~s" a 
5, 2 desenhistas de 1• clu5"r ~ 
G, 5 dc5enhistas rlc 2" classe a 
7. 5 desenhislas ele :J• classe a 
8. R 1 '" CSCI'i)li.Ul'ai'ÍOS a, 
9, '15 2"" eSCI'Íjli.U!'ariOS a. 

10. 7 ~·" cscripl.m'arios a. 
11. 8 4"" esc•·ipl.urarios a. 
12. 1 porlciro .. , . , . , 
'13. 1, conl.inuos a, . , , . 
H. ~ ulmoxaril'es a. , , , . , , 
15, li cncnl'regados de cleposil.o a 

Vencimentos Fixo 

13:200$000 
10:800$000 
7:200$000 
:Í ;1,00$000 
7:200$000 
G:000$000 
I, :200$000 
7:200$000 
n:000$000 
,, :800$000 
":~00$000 

2 ;1,00$000 
7:200$000 
3;G00$000 

70:200$000 
(i.\ :8008000 
fi7 :!i00$000 
.\ 8:000$000 
H ;1,00$000 
30:000$000 
21 :000$000 
57:600$000 
90:000$000 
33:000$000 
3~:600$000 

3;000$000 
!) :600$000 

21 :600$000 
21 :!i00$000 

58 li : R00$000 

J•crlnzindo-sc o lotai da ~·orba do 618:600$ para 585:800$000. 

N. 43 

Na vcrbn ~·4•, ·~Empregados adr!irlos>, fnc·:tm-~9 as seguin
tos modifiCUC·ÕCS: 

Excluam-se: 

N, 30 - l~pimnco r! c Amu,io ~lnllo, chrfo dn Lubornt.,rjo 
da Inspectoria Gora! do Tlluminaçüo, com J.O :200$00.0, 
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N. 18 - Hel'llwnegildo Fcl'l'flira uc Q11cii'Ot., conferente 
do I" classe da InApcctol'ia Fedem! ele ]>()rtoR, Ri()s c Canaes, 
com 5 :7•910$000 • 

N. 77 - Manl)cl dl)s Snnl.os Loiitadu, •J•)ntador da com
missão administrat.iva tio eHt.urluô e obras dos portos o rius rJu 
.Estado de Santa Cathnrinu, "u1n H :1,00$ e inclua-se: 

Silvai do Sá e Silva, chcJ'c do cscriplot•io lechnico da Es
trada de .l!'ert•o Ccntl'Ul do H1·asil, com 18:000$, o a seg·uinlc 
no lu: <Excrc·c cm commissül) o cargo de ajudante da ô" di
visão provisoria da Estt·ada do .l•'c1·ro Centml do Hrasil~. 

Corrigindo-se I) total d[l verba do 862 :335$ pat:a róis 
855 :·945'${)00. 

N. 44 

A' verba ô' (Estmda de Fcl·ro Central do J3rasil: 

Supp1·imu-su o rpmdt·o da li" di·1·isão Jll'nvisol'ia u a rcspc
divtt ÍllllJIIl'laneia de I·U~: iii0$1JUfl. 

Ao arL. 2' accrcscenlc-sc: 

Concl!lsãu das nhl'as ria E~lrada di' .Jo'ct'J'u de 'l.'lw1·uwpul is 
ulé Scbasli:ma, i. 000:000$000. 

N. 46 

.o\o art. 2' accrescunlc-sc: 

Eslrnrla de Pct't'O ilio d'OIIl'O (·ntu{)unca d!lS offncinas da 
Incom~J~ão da Estrada de Fürro llio d'Ouro da Ponta do Cajú 
para a margulll da linha c insltdla~ão tlus nwômaô uu1 I fll't'euus 
paf'll t•ss·c fim adrJ!I iJ•idus c sua ampliacüo, 850:000$000. 

N. 47 

Ao ar L. 10 accresceute-se : 

«'lnclLL,il·u a dt> '1'11ndil' em 11·111 sú o~ sct•vicos <.los Eslad·os 
da .l:lnhiu e rio i\liuas " abt•it· crcdiLos al.ú a importancia de 1t"éis 
100 :OUO$ para auxiliat· u navcga•;ão por hydro-deslisutlore8. 

N. 48 

Ao art. do pro,jcclo uccrcscenlu-sc o seguinte: tia lo i 
11 • .\. 038, de Ü de janeJl'O de 1023: 

Art. Ui; n. LIV e 
N. 49 

Ao nrt. do pt·ojccl.o, ondo se diz cnrls. 1'03, '107, 100, 
ele.», accrcsccntc-se clepois do UI' L. W9 o scgginto: <sendo 
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avunus a subvenção correspoudunte ao n. 24 paga na razão de 
213 ouro ll 113 papel, e podendo o Governo abrir os creditas 
neccssarios parn o pagamcn Lo das subvenções referentes aos 
anno> de il•9:!2 o 1923. • 

N. 50 

A' verba 7• accresccnte-se: 

Para conservação e mebhoramento do rll.Jllal de Bananal, 
::no: D00$000 . ., 

N. 51 

Verba 24' - Sub-consif;nacão II - Estrada de Ferro 
Central d·o Brasil: 

Accrescente-se: 

Cbefc de deposiLo de 1' classe, Dr. Miguel de Oliveira 
Vali c, com D :G00$000. 

N. 52 

AD art. 2'.: 

J•:,:IJ'<Jila d" .Fr.JJ'O do C1·u~ Alta a Púrto Lucena- Accres
cente-sc: inclusive o ramal de Santo Angelo a S. Luiz. 

Ao art. 2': 

AccrcsccnLo-sc: conl.inuacão da Rêdo Estrategica do iaio 
Grande do Sul, comprobcnd,endo as linhas de Jaguary a São 
Lui~ o S .. Borja, Basilio a Jaguarão, D. Pedrito a Livramento 
o Alegrete a Qunrahy, :l. 500:000$000. 

... 

N. 58' 

. .:: ,'', ...... , 

. ' 

Destacar do «Material do consumo,, sub-consignacão n. 4, 
o. imporlanoilli de 50 :OOOil!, padn o fim de ser oreada em· «Pill!· 
soal~officinas• a sub-consignaçüo «Pessoal, para servico ex
traovdinnrio nas varias secções das offioinas, (dinrias de 
3$ a 10$), 50:000$000. 

N. 54' 

Transfe1•ir do «Material de consumo,, sub-consignaçlio 
n. O, para «Diversas despozas,, sub-consignacüo n. H, o «al
cool>, l'cduzidn nquolln da importancia de 20:000$, que sera 
accresoida nesta. 
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N. 55 

Destacar do dlatcrial de consuma>, sub-consignaoão n. G, 
25 :OOO$, sub-consignacão n. 9, 5:000$, afim de ser augmen
t'!da de 30 :·0•00$, em Material permanente>, a sub-consigna
cao n. 2. 

N. 56 

Ve1•ba 2' - Correio.s - Conslgnacão Pessoal: 

N. SupprJmir no quadro da A.dministraQão dos Cor-
rios em Pernambuco a sub-consigniloCf•a n. 37.\, onde se lê: 
di estafetas a 1 :440$, 15 :81;0$>, e incluir no lJUUdro da Ad
miuisLt>ação dos Correios no Ceat•á, em «agencias de 3' classe>, 
a agencia de J oazuiro com um estafeta; no quadro da Admi
ní~tração, om S. Paulo, 11m agencias de i" cl!lls.se, na agencia 
de S. Carlos, mais um estaJ:eta; em <agencias de 2' classe", 
na.s agencias de CapivaJ'Y, Dous Col'!'egos e S .. Bernardo (es
ta~ão) um estafeta para cada agencia e nas agencias de Espirilc 
Santo do Pinhal, Itapotininga, S. João da Boa Vista, Taque
retinga, mais um estafeta pat·a ~adu agencia; em •ag·un
cias de 3' classe•, na agencia de Atibaia, um estafeta.; e no 
r]uadro da AdminJstracão em Campanha, em .:agencias de 2' 
classe>, na agencia de Pouso Alegre, um estafeta. 

' '~ ·. 
N. 57 

N. Na sub-consignacão 80, onde se lê: (Gratificação 
oxt~aordlnaria, etc. 725 :700$>, leia-se «Gratificacão por ser
viços extraordinarios. baseados em lei ou regulamento, inclu
sive as do petnoiles dos empregados dos Correios runlmlan
tcs o do serviço maritimo, de aocOrdo com o art. 483, § 1' do 
regulamento posLal; as de pornoitcs aos auxiliares de electri
cistas da Dil·ectoria Geral de accOrlo com o § 2' do mesmo ar
tigo; e gratificaoão díarla' de G$, nos dias em que trabalharem, 
aos empregados do quadro da. Dil:ecloria Geral, ou das Admi
nistmções quo .exercerem ftmccões de chau((curs 745:700$. 
destacando-se para isso da sub-consignacão n. 82, 'Auxilio 
pa.ra aluguel de casa, etc.>,_ a importancia de 20:·000$000. 

N. 58 

N. Supprimir no quadro da Administraf(fto dos Cot·-
rclos r.m Campanha, na sub-consisnacüo n. 703, na: agencia de 
LambaJ•y, um lagar de cst,afcta cam i :440$, para o incluir no 
quadro da agencia de Aguas Virtuosas, subordinada á mesma 
acjm inistraclio. · 

N. 59 

N. Supprimir no quadro da Administracão dos Cor-
;IYios da B&hla, na sub-cansl!!lllação n . .220, na agenola urbana 
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· da Bat·ra. um Jo~;ar de osl.al'ul.;l com I :HIJ$, para o inclui!· no 
quadt·o da agcw~ia c!~ cidade da Bul'J'a, no mesmo Estado, mas 
subordinada á Admini~Lmcão um Joazuiro. 

·N. ao 

Reduza-se no quadre~ do pessoal effectivo dr. Inspectoria 
}'uderal de Portos, 1\io~ c Canae; a sub-consigna<;ão n. 1G, rJc 
uiLo para selie engenhcu·os c!Je!es de 2• classe - :105 :000$00fJ 
a!Lerando-sc " LoLal da parte J'ixa da doLacilo de 1. 783 :SOO$OOÓ 
para 1. 7ü8 :800$000. 

N. 6:1 

Da verba 6', supprimam-se, no projecto, as palavras: 
«accrescenLc-se ainda o s&S'Uínle quadro do pessoal da 6' di
;visiio prov.isoria, cw., atll o fim da Nota,, recluzindo de róis 
ID5 :~00$ aquella verba. 

N. 02 

Au ar/.. ü", u. IlJ, accrcscenl.e-sc após as p;:lavra~ -
casas alugadas,- as palavras- inclusive para o pagamenLo 
das dcspczns com a conslruccão do edificio dos Cot·reio3 e 
'l'eleg'!'apllos de S. Paulo. 

N·s. 63 - 64 

Arl. Pie~ u Governo autorizado a mandar proceder a 
estu~os pum o pmlongnmcnlo do ramal tio Bomfim, da Es
Lrada tlc ·~'e!'l'o Central elo Brasil atú a cidade de Jambciro. 

Arl. Fica o Governo uulol'izado a fn?.r.r aH opera-
ções de ct·cdílu que J'ot•cm twcessut·ias, até a quanlin de réis 
G.OOO :000$, para sct• constt•uída a variante de Ara~atuba a 
Jupiú, na EsLmda dé Fet•ro Norocsto .do Bt•asil. 

N. 66 

A1'L. Na vigenciu desta lr.i, fica o Govct·no autorizado 
a subvctwinnut• com a quantia ele ccnt cohw~ de réis, an
nuae'S, mediante cllllCUI'!'Cncia publi~ o rc:pat•Lidamcntc, o 
set'I'Í\'0 ele nuv<~~a,·üu !'r,gulut· naciomll pa!'a passageiros o car
gas que se esln·belccet· no alto c baixo Pat·anú c seu uf!'luon
tes sendo naqnollc lre.chn, cnl t•c o;; portos •ry!Jiricá o ·Gunyara, 
o neste cnl.rc Podo }lendes c u Ji'oz do Tguassl\, nn Estudo 
do Parlmá, c Posadas, na illepublicu Argentina, sendo cin-

I 

I 
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cocu{a con.tos pura culla lt·cclw, c uCI'Cnllo a omprcza sub
vencionada t•culizar duas viagens ,ucnsaus entre os dous •pri
meiros pol'los c qua!ru lambem uwusues cntl'c os dous 
ullimos. 

N. li7 

Ao arligo: 

1-'ica o l'odet· Execulil'u, nas mcsJIIllô comliçücs c tormos 
dclcJ•rninudos neste at·tig·o, u utut•izado 11 conl.t•nclur e<ml 11 Pre
lazia do Hio Bt•nnco, mediante JH'IÍI'io c:;lutlo o or<Jamcnto, a 
conslt•ucção de unm estrada de J'odn!;,JIIl, marge11ndo o !tio 
Branco (Esl:ido do Amazonas), na wna eueachocit•adu, desde 
Boa Vista nl<í. um ponto conl'eJJictllc u .iuzanlc de tl:u•acuruhy, 
nu extensão uppt•oxinuula de conlo c lrinlu ltilomcl.t·os, donll·u 
tios ihnilos tle 10:000$ (ucl. conlo,; de ,.,;i;;), cu1 módia pul' 
ldlometros construido. 

§ 1". EuCtll'l'S'onndu-se do:;:;n. con:;tL·uccão nl.é i /'nal esslL 
Prclaziu, si J'or pt•eci,;o, a jui~o tlo Governo Federal, dat·á cm 
gm·antia do seu comtH'Omi~;;n lodos os hnns do Mosloiru de 
São Bcnlo, na Capital Federal, sem dircilo a quacsqum· pcr
ccntngcus ou vuntugcns sobre o cu~<leio do sm•viço cl'fccl.uuclo 
e sujeitando-se á fiscalizu~ão que lhe J'ot• Jll'CSCl'Í!lln. 

§ 2•. A dcspez;t lolal com essa consl!'ucção podará, u 
,juizo do Guvet•no, ser rerwrtida pot' Lres cxcrclclos, 

N. G8 

Art. E' o Govct•no aulori~arlo a ~tll'll' os ct•cdilos c i'azcJ• 
as opcra~•õcs de credito neccssarias, até o totnl de quat•onta 
mil contos de róis, pat•n ndquü·ir o malm•ial fixo (trilhos, 
IICCCSSO!'ÍOS, malcriaJ, jllll':t f!I!SI'ill,, aJll'igo' IJ ol'J'icinas) C O 
lnalül'Ífil l'OcJanlC (lOCúll'IOI.iYII:O:, Cill'l'Ll~, YHE;'Iip:-; 11 UCCI!S:-ifiJ'iUS), 
Jwco .. ~s:u·ios tis c~li·nda~ 1l1) J'f!t'l'O de pt'Pill'iedud'~ e 'a(JJníni~lt·a
cãu J'eilcral, ufilll ue ucudit• (t actual ct·i:<c tle transportes. 

§ 1". O GoYct•no potlcr•;l eontrnctm· o forn<Jcimonto rlire
clumontc cnm a' l'alwicns ou :;cu;; J•cprnscntantcs legues o J'n
ZCL' as combínacõcs finnncciPas conycnicntes, para realizar os 
pagamentos no pt•azo c pela l'<'ll'llla que ~c convencionm·em. 

§ 2''. Podct•li lambem o Go1·m·no, al<im do rli:<po,lo nc,l.o 
arligo, contrncht· o J'oPnecirnenlo r. a rcpnracão rio matcl'ial 
rodante com ClllPI'CZas inlm·rssnrla;; nn lr•anspm•tc tl1J seu~ !11'0-
duclos, rio modo 11 sm· a impot•l.nncia da respectiva riespr.~n 
;unorLizndu pela dos fl•clcs a pag~u· pot• esse transporte. 

':. GO 

,\ri.. Ficn n Gn\'l!l'nu aulm·izntlo n conl.r•nctnl' a el<wlPi-
ficuciln do l.r•echo. <lo B:H·r·a ~lan.'n n Augusto l'cs/.:ma e rill 
Bcllo Hot•iwnle n Divinopnlis, na Eslt•adn de Fet•r·o Oó~tn ti<J 
Minas, com <tucm mais \'nlllngens oJ'fe!'ccor, de nccDrdo com 
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·as leis· em vigor, mediante pagamento de annuidades, corres
pondentes á dospezn de combustivo! no referido treollo e a 
.economia que fOr ve1•ificactana verba "Pessoal". 

' 

l'aragrupllo unico. Nas futuras Pl'opostas orçamentarias, 
deverão ser destacadas as correspondentes parcellas das I·espe-
ctivas verbas. · 

N. 70 

Art. E' o Governo autorizado a rever os contractos a 
que se referem os decretos n. :1.5.151, de· 1 de dezembro de 
1921, e n .15. 450, de 25 de abril de 1922, podendo reunil-os 
em um só, celebr!ldO com as mesmas emprezas com que o 
foram aquelles, ou com outra que a estas substitua, e deslo
car as obras, que delles são objecto, para constituirem o pro
longamento da parte actualmcntc em trafego do cáes do porto 
do Hio de Janeiro, sendo os pagamentos e1'1'eotuados pelo cre
dito aberto pelo decreto n. :1.5.039, de 6 de outubro de 1921 
e pelo saldo do deposito feito em virtude do decreto n. 14.1.98, 
de 2 de junho de 1920, os quaes ficam revigorados. 

j,tj ..... ,.~·. 

N. 71 

Art. E' o Governo autorizado a· rever o contrácto de 
9 de março de 1921, celebrado em virtude do decreto nu
mero 14.589, de 30 de dezembro de 1920, para as obras de 
saneamento e dragagem dos rios que desaguam na babia do 
Rio de Janeiro, para o fim de reduzir as mesmas obras e a 
despeza respectiva, podendo modificar ou substituir o regi
meu de concessão adoptado pelo mesmo contracto. 

N. 72 

Artigo: 

Fica o Governo autorizado a providenciar, dentro da do
t!lcão 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 
sentido de assegurar a continuação do actual serviço que vem 
realizando The Amazon River Stoam Company (191:!) Ltd., 
até ser a mesma navegação conLractada, na conformidade do 
que dispõe o referido decreto. · 

N. 73 

Artigo: 

Fica o Governo autorizado a tomar ou promover as me
didas: que julgar necessarias a baixar o custo do transporte 
do carvão nacional dos centros de producçiio aos mercados 
consumidores, inclusiv.e auxiliando n oonstruccí'io do porto do 
Imbituba c o apparelhamento do porto do Rio de Janeiro, de 
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modo n permiLtir carga e closcurgn pelo menos '3. 000 to
neladas em 24 horas, podendo fazer operacões de orediLo o 
abrir os necessarios creditas. 

N. 74 
Artigo: 

Ficn o Governo autm·izado a rever u contl'Uolo du arren
damento da Estrada de Ferro D. 'rlwreza ChrJsLina o sou8 
ramaes, de· fórmn a appnrellutt· essa cstradn para o trafego 
intenso de cargas com locomotivas posuuas, rcforcando ou sub
stituindo as pontes, modificando trechos rle linha e collocantlo 
lastro de pedra. 

N. 75 

Art. O Governo Federal fica autorizado a estudar as 
condições das companhias e emprezas que fazem a navega
cão de cabotagem nacional, de forma a amparar o transporto 
da producçiio, concedendo-lhes, tanto quanto passivei, iguaes 
vantagens, em identidade de condições e os mesmos onu.s, e 
propondo no futuro areamento as dotações que pura ess!) mis-
tér forem necessarias. · 

N. 76 
Artigo: 

Fica o Governo autorizado a. elevar a AdministraÓiío dos 
Correios de Campanha, em Minas Geraes, á classe imme
diatamente superior, modificando-se na tabella a respectiva 
verba e abrindo para esse fim o necessnrio credito. 

N •. '1'1 

Artigo: 

Fica o Governo autorizado a contractnr com o Dr. Miguel 
Couto Filho, ou empt•eza por el!e organizada, e pelo processo 
que o Governo julgar mais acertado, sem onus para a União, 
a constl·ucção c exploração do um cúos ele embarque e des
embarque e do respectivo porto e sua exploração, na "Praia 
do Forno" e immediaoões, município de Cabo Frio, Estado do 
Rio de Janeiro, sem onus para o Thesouro e com os favores 
da Legislação cm vigor. 

Paragrapho unico. Fica o Govm·no igualmente autot•izndo 
a oontractar com o mesmo Dr .. Miguel Couto Filho, ou cm
preza por clle organizada, sem onus para o Thesouro, cnm os 
favores da Legislação em vigor, n construcçáo e exploraçfiu do 
linha ferrea necessnrin pnrn estabelecer a ligação desse mies 
e porto com as "Salinas Perynas' e outras, bem como a cidade 
de Cabo Frio e com rêde ferroviaria jú existente na região, 
resalvados os direitos de terceiros. 

Sala das sessões, 20 do dezembro de 1923. -Jose .1/w•
tinho. 
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N. 78 

Ai-Ligo: 

Fica o Govcl'llO autol'íwuo a Jll'ULícal', JlOl' iuLerrnuuíu tla 
lu::;peclul'ia de Scccas, todos 01-i actos que consitlerru· uecc:;sa
l'ius :l incul'IJUl'a~ão uos tl·abullios da mesma inspectu,·ia d::s 
ouras de consLl'uccão da csLtonrla de l'Odngcm, untl'o Alugui
nlius e Iill!nmi.lupe, no l~sLadu rh.t Bahin, comLa.nto que não 
Lluspm:ua, mc!us1vo com n Lct'nllnaaão das l'e!'et•iclus oltt·u~, 
quauLm supcrwt• a .\90:000$, JlOI' conta da vol'ba 2ü', do pro-
sente m·aamcn!o. - Pcdl'o La ao. · 

N. 70 

Al'ligo : 

l.•,ica o Guvt:1·nn aulol'izudo il IH'ovidcncial' no scnl.idu da 
conclusão das obl'as tio po1'to da Huhia, cntl'e a con~<l.t•uc•;ão 
da chumadu Avenida .Jcquilaia, poclonrlo fazm· o,; acecil'fiO~ 
abl'ir us uretlitus ou t•eali~nl' as op•n·n•)ües do credito, quo con
sidcr:u· nccessnrias, inclusive no l.ocanlc ao ajuste t:d•:lmuln 
com a Assuciacãu Commm·ciul ue :>. Salvador, para n dcs~ 
apropl'iacão elo seu cdil'icio, ajuste que poderá mocliriiJlll' •.lu 
J'úrma por tJUC untcudct• mais compuLivcl com l!S contliCiJ(:s 
actuam;. 

N. SO 

Artigo: 

l!'icn o Governo lllltui'Ízado a Iazm· a conccssO.o pnm a 
cuustl'lwçüo, uso c goso do pol'lo tia Bnt'l'a do llio tlc IJontas, 
no Estudo du Buli ia, ao cugeulwil'O Cm• los Augusto di) 1\l i
muda Jordão ou í1 omiJl'·CZll que pelo mesmo foi' organizada, 
SCIII 111/UN algum pal'!l a União, dov.frndo porém, os estudos fei
tos Jl!ll'!l u IIICPtllii'U!llCnlo, ·~Cl'f!lll submcttidos ú sua. !IIJIH'oVa
t;ão, l'irmmulu-sc o rCSJlCCI.ivo contracto en: o qual se consi~ 
gum'ú que as taxas a cuhL'Ul' pc!os sct•vicos Jll'aticados scl'ão 
reguladas, como limito maximo, pelas adoptadas no porto do 
São Salvador. 

N. 8! 

Ar!.. Pica o GovcJ'llo autorizado n conceocr aos navios 
porlonccnlcs a Pratos & qJmp., as mosm~s van.tagcns c roga~ 
!)as de qnc ~osam os navws ela Compnnlua NaciOnal do Nnvc~ 
sa(lilo Costfril'a, excepto a subvcncüo, 

N. 82 

"\1·1.. W o Oovqr·no aul.ori~nllo n conceder nos cegos dn 
Liga uc Auxilios ~luLuos dos Cegos no Brasil, com pessoa ju~ 
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ridica u s<idu nesta CnpiLal, pnsRe livre diJ 1• classe para qual
quer ponto d3 pniz, nns vias fer•r•cas c mnt•itimas, 'administra
lia~ !~Cio Gol'crno Fedem!, ou a cllo subordinadas, quando os 
rcJerrdos cegos andem cm lH'opagnnrla rln insJ.t·uccáo B produ

. cl.os ma11nl'acturados nus ofl"icmas da llrccilada Liga., 
.-~rt. O favor elo quo Lt'al a o ar Ligo precedente ~crt't.l\.'1:-

clust~o nos. cego~ dos Estados n nt•r•abalilr.s desta captlnl que 
deso.Jarem rnstrurr-sr. on aprr.nrler• qualquer officio nns escolas 

·o officinas lia rel'erida J.ign, · 

N. 83 

. Al'l.. l~ica o Gov~PllO aulol'izado, JlOt• inlcmJCdlo llo 
31i-nislr•o da. Viaaiio, .e srm ortus ,pum a Uni:io, a faciWnr· nos 
]lnt'los, onric a pmvidnncia seja dQ· ·reconhecida ul.ilidnde. a in
sl.nllaeão fi(\ ~niJ•cpo,lo~. flr. gr·nnd1~ t•npncidade, par!\ at'lllt\ZQ• 
nnmrmt.o rir gcnc!'os alimcnt.icios, c.ipcciahncnlr. cm·eac.•, de,,. 
t.inado;; :\ cxpor•l.ucíio c consumo local, c -provenientes de im
porl.aCã?, c ([nc niío;nccr.ssilcm do cmpr:cgo do frio para a 
l'cspceLJVa conscrvn~uo. 

•Par·a aqucllc fim ·podr.rit o Governo, a 'cu ,jnizo, vcmlc'r 
o., IMr·r.nos de que possa dispór ás cmprezns nncionacs que se 
disponham a installar os mesmo~ entrepostos mediante paga
nwnlos que 11ão excedam rle vinte nn.nuidadcs. 

N. 84 

Art. Fica o Governo nutori1.ado a ma:ndar constl'uir 
nas llfficinas da 'Estrada de J:o,crro Ccntr·al do Brasil ou cm 
oúl.ra qualquer que ll1C\hor vantagem offorcr,n, um ca.!'l'O 
mollolo rio um novo sysl.cma do viacão J'orrcn indcs~arrilllv.el, 
rlc Alfano Bl'anco, c bem nssim rle um trecho de lmha af1m 
rlo domonslrnr· a pral.icnbilidadc desta invenção, a qual .se 
rlosl.ina a lt'anstlorle rnpído fio passageiros e de mercndor~as 
f\UC ncccssil.nm l.rnnsporlc ut•gcnle; podendo para csilc frm 
rlestJendct• ntó o mnximo rio cento c oitenta contos üo. róis 
'!1~10 11. 0 rin ,qu)J.Iconsignnrão .foT, rln COIISii!'nBÇUO «~lntcrllll », 
ria wrhn n•. 

N. 85 

Arl.. .Fica o Governo atünri~ado n rc:t\izur ~.este cxcr-
cioio, oporaçõcs do crr.dilo ali! 3. OQO c~nlos de l'uJs, para, .a 
C(ll!si,rucçiio r\ o nroliln!l'nnw.nl o rio Pu•npor•n tl Rrli\m do l'n1 i\, 
<ln Estrndn r\n FCI'l'O Cr.nll'nl, r\n Brasil. 

N. 86 

Art. Fica ·o Governo autorizado 11 conatruil' o prolonga
mento do r~mal do 1\[atadouro, dn Est1'ada de Fo1•ro Central 
do Brasil, até Sepet!ba, eff·eclunndo para esse fim, as opcra-
cõcs rln credito neocssarlns ,, . · · · · ·· • 
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N. 87 

PnrnS'l'npho- Fica o Poder Executivo autorizado a fazer 
as necessarlas operações de credito.para desapropriar, por uti
lidade publica, incorporando-os á Estrada de Ferro Central do 
Brasil, 'JS primeiros quinze (15) kl!ometros do ramal ferreo, 
que a The Rio de Janeiro Tramway Light -nnd P.ower con
struiu, a partir da estação de Lages, em direcção ao Jogar de
nominado "Fontes". 

N. 88 

Art. Fica o Governo autorizado a abrir os creditas e 
a fazer as operações de credito até quinze mil contos de réls 
para a execução das obras urgentes para n melhoria do abas
tecimento d'agua da Capital Federal. 

§ !.0 O Governo poderá cootractar o fornecimento dos 
tubos o seus accessorios oecossarios n esse serviço, directa
mente com as fabricas ou seus representantes legacs e fazer 
as combinações necessarias para realizar os pagamentos pela 
fórma que se convencionar. . 

§ 2.• Poderá tamMm n Governo contractnr os serviços 
da construcção das obras com firma 011 empreza idonea, com 
quem realize directa ou indirectamente n respectiva operação 
de credito. 

N. 89 

Art. Fica o Poder Execuf.tvo autori?.ado a elevar á 
I' classe n Artministmciin dos C:o1•rcioR dn F.st,ndo do Espirlto 
Santo. 

N. 90 

Art.. .Ficn o Governo autorizado a entrar em acoOrdo 
com a Municipalldnde do Rio de .Tnneiro para n ·cxecnoilo do.s 
obras ncccssarias á rectificnoilo c calcami)'J1to da J.ndeira do 
Peixoto e immcdinoões. no Sy!vcRlT'n n Agonns Ferroas, po
rlcnrlo fn?.er ns nccessnrias opernoõcs rio crertito. 

N. 91 

Art.. Fica o Governo. autorizado a abrir creditas até 
i.OOO:OOO$ .para pngnmcnt.o. nos termos do decreto n. 4.460, 
de i! de janci•ro de 1922, ROR Rst.ndos qu.e houverem cons
truido estradas de rodagem que obedeçam ás condições t1l
chnicns nxigidns pelo rcfr.rido decreto. 

N. 92 

Art. Fica o Governo autorizado a ronlizm'. mediante 
concurrcnc!a publica, a conclusão da Estrada de Ferro de Pi-. . . . 
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quete a Itajub!í, que deverá ser electrificada cm lmJo o seu 
porcprso, il!clusive o trecho de Lorena o. Piqueto. A concur~ 
renc1n publica o.brangei·ú l.ambem o fornecimento de mnterial 
fixo e rodante. 

Po.ragrap!Jo unico .. Para o. exeçuoão de tnes serv)cos o 
Governo abr1rá os credJtos necessarws ou fará operaçoes fi~ 
nancelras, dentro ou fóra do paiz. 

N. 93 

Accrescente~se aa artigo que autoriza o Governo a des
pender até 40 mil coutos cm acquisiçfio de material (lara es
tradas .de ferrÇ>: inclusive para tr.ansformacão das actuaes 
locomotivas, afim de poderem queimar combustíveis na
. cionaes. 

N. 94 
~-:-~ 

Art. Fica o Gover.nn autorizado n nd·cantar á Com~ 
panhia Nacional de Nnvwr.çiln Costeira, pnr conta das sub~ 
vencões conl.racl.unes, as quantias precisas para acquisi,oão 
rlo mat.erial dcsf.inadn n oonst.ruc~ão no Brasil dos nnvios 
neccssarios :1 cxecuçiín rlo cont.rnéto autori1.arlo pelo decreto 
n. f5.755. de 2G de nnln]Jrn de 1•922. continuando a com
pan'bia n executar a linha Rio Grandc-Pai·ii, nn fórma do 
mesmo contracto com o material rle rttle di,spõc, até a incor~ 
porar,ão do~ novos navios. abrindo o Governo os creditas pre
cisos, podendo reter de cada subvencão a pagar á companhia 
uma tercn parte ·do respectivo valor. que será c:r~ditada á: 
mesma companhia em cont.n oonrente romo amortlzaçi\o do· 
auxilio. 

N. 115 

Art.. E' o Presidente da Republica autorizado a abrir 
os creditas nccessario~ pnra pngu.r. no Estndo de Minas Geraes 
o preco das obrns nor este adquiridas r!n Companhia de Es
tradas de Ferro Fcdernes Brnsilcira, Rllrlo Sul-Mineira, no 
trecho de Carmo dn Cachoeira n Lavra~. do ramal de r.avras, 
Rcgundo escripturn rlo 31 rlr. agosto rle 1921, e de nccôrdo com 
o despacl1o do Minist.erio ria Viaciío c Ollr!lR Publicas do 28 
de novembro de 1923, e com n clausula xm das anncxns ao 
decreto n. 16.229, do 1923, bom assim paro. natrnr as obras 
àe conclusão do mesmo mmnl o rlo do lt.a.iubn ú Solcdnde do 
Tta!ubá, a aue se referem o cil.ado decreto e os parngraphos 
3• à 4'. d11 olausuln TI do do n. 15. ~06, do 22 de mnroo de i922. 
Poderá o Governo, pnra cumprimento do disposto ncsl.c arl.igo, 
compensar debitos e oredit.os r~ciprocns o fazer ns necos-
snrias operaclles de. eredit.o. · ' 

N. 95 

Art. • E' o Governo autorizado n entrar em aecOrdo 
com o do Estado da Pnmhyha do Norte, pnrn execucüo dai!i 
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obras do pnt•lo I] l!~l.t•aila riu ri'I'I'O !lu [II!IICII'ncfto ele Alngoa 
Gt'mule n fJnfos, n~ndianln ns elnwmlns CJUt! enlendorí!m con
venicnl.e~. inclusiYe a de ll'!lnsl'et·il.· o mai!Jt•ial .hi adiJUirido, 
obsct•mnrlo-se, srmpm que l'ill' wnYenicnlc, us di~pusi~(ie~ 
cslabcleciclas em ae,•twdos nnalngn.:, l'it·mados corn outros l~s-
lados. · 

PnmsmpliD un ieo. O 011\'lll'llO Foliem! pt•osr.guirli na oxc
cur.'ão rht5 J'Cl'rt•irlas olwns com as vorhns consignadas nesta lei, 
pelo rr.gimcn rln ndministrtwão mesmo durante o tempo em 
que forem esl nbr.lecidas as Jiegociacücs para a assignal.urn do 
accürdo, alé fit•mat· com o l~sl.arlo os J'csrwctivos contrncl.os. 

Jli. !17 

Arf.. r;• o GoYcrno auloi'izado a conceder privilegio du- · 
rantr. setenta nnnos, para conslt•uc~ão, uso c goso de uma es
trada de ferm, que pai•tinr!o ria Barra do Rio ele Contas no JJ;o
tado da Baltia, se diri.ia a Sil.io ria Abbadin no Estado do 
Goynz, ou em suas prnximirlades, sem onus para o 'l'hesouro 
o. rncr!iantc ns clausulas que o Governo cst.abclecer, rospoi
Uidos semp1•c os diJ•eitos de t.rrceiros, ao engenheiro Cariai> 
Augusto de Miranda .Tordão ou t\ empreza que J'or pelo mesmc 
organizada, ou a quem maiores vantagens ofl'erecer. 

N. OS 

Ai•t. Fica o Governo autorizado a mandar proceder aos 
estudos de um ramal da Estrada de Fert•o Central do Brasil, 
de Guaral.infl"uetú ú Cunha, no Estado de S. Paulo, podendo 
abrir o credtto nccessario até cem contos do réis, 

N. no 

Ar!.. Fica o Gove~·no autorizado n mnnrlnr procedei' nos 
cist.udos llcJ'iniLiYos rle uma vm•iante cntt•e Belém o Hnguahy 
da Esti•arla de .l>'ct•t•o Cent.rul do Brasil, especialmente des'
t.innda ao l.raJ'egn !los I.J•ons 1!1! B'!lflo para o Mnlndonro, COI'
rcndo a dcspczn pula Yerbn rJl'llinnrin. 

N. JOO 

Art. Fica o Governo nutorizndo a transformar o nda-
:ptar ao 11s9 dos combust.i~·nis nncionn·es as locomotivas e oal
floiras tcl'rcs/rcs o mneitinHJs utilizadas cm scevicos Ic
dcrncs. 

O Govcl'!lo poderá desp~ndcr nestas opcracõcs até a som-
11111 do ti. 000 :ll(~O$ ficando autorizado .a ab!•il• os respectivos 
ct•cditos., 

N. 101 

Art. Fica o Governo autorizado a abrir creditas em 
apollccs, ntll u lmportancin ele 2.750 contos, para occorrot• no 

I 
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pagamcnlo ria cnn811'11Ce;flo """ nl/im"~ /t•echn~ de .\le!gl•e/c a 
Quat·ahy o 4/(! J3a:-;ilio a ~fafn.wt·iio, da:-i nstJ•nfla:i de 1'et't'O tio 
!tio Gt•nmle r/11 Nu/, elo acc!lt•c/o cnm a clausula IV do eonl.i•ncl o 
n que ::;o l'td'rrr. 11 dnrt'Plo 11. H .:!0.\. d1 1 ·i d1! .innlw de 10.20. 

!\', l 02 

,\o Ui'/, 

''.li'ica o Govet•nn uu/.Cil'izadu a pt•uvidencim·, clenll'o da 
dotncüo J'ixarla na vt•l'ha 4', para o s~t·vi"o de navegacão do 
l'iO Amazonas C seus at'l'luenteR, pl!io mor/o que ,iulg·a;• mais 
conveniente, no scnl ido dn assrg'l.ll'nt' a continunciío do actual 
scr1·iço fJUf> vem t•r.ulizanrlo a 'l'lu• ,\mnwn rtiver Stenm Na
vignlirm L:ompanr (IOH) Limil••il, alt'• ~er a nwsmtt nnve
gar.üo conlracl a ria, na cnul'or·m idade• rio que rli~púe o de>ct·cl.o 
n. ~.li7!1, de 24 de .imll'iro de 102:l. 

N, 103 

Ao Ut'/., 5" da {Jl'O]lORiCÍÍO, UCC!'eSCCille-SC: 

Parngrapho llllico. :b'ica o Governo autorizado a abrir os 
crcdi/.os e fazer as operacõcs de credito que julgar nccessarias 
para pag·amenl.o do~ compromissos cxisl.entes até 31 de dc
zcmbt•o de 1023, até G5 mil contos, resultantes da cxccucão 
das obras do Nordús/c, a cargo da Inspectoria Federal de 
Obras contra as Seccas. 

N. 104 

Ar/.. E' n Governo aul.orizarlo a t•Mrganlznt• os sct•l·lcos 
c reparl.icüns rio ~linislerio ria Viaciio n Oln·as Publicas, JlO
dendo munir cm uma se\ r/uns ou mais r/f'pendencins r/o 
mesmo e tt•ansl'crir, de .uma;; para nu/.ras verbas do mesmo 
orcamen/.o, ou consignncão ria mesma vrn•ha, podemlo pam 
oxccuciío df' cnda rcl'ormn abrir os crr.rlilos ncccssal'ios, srm 
augmcnto da dcspcza l.olnl rio Ol'r;nmenlo do Minislct•io da 
:Viacão. 

N, 105 

Onde convier: 

Ar/., Fica o GovcJ•no auloJ•iznrlo a nht•ir creclilo ou crc-
ditos n/.cí 2.892:000$, Jmra occot•rrr ;\s despczas rcnliztulns 
um 1923, cm vil'/.ntio rln nn/.m•izaciio. consl.anto do n. o, rio 
tu•t, !H, ria lei n. la.ü32, do 6 ele ,ianeit•o rlaqne!lr. nnno. 

N. 106 

Art. Fica o Governo nulot•izndo a nll!'it' o crcdilo do 
.UOi :G57$·102, pnrn snldnr compi•omissos de pngnmcn/o do 
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pessoal, material e desapropriações, relativos ás obras de du
plicação do ramal de S. Paulo, do trecho suburbano da linha 
Auxiliar; melhoramontos nas linhas e suppressão de pas
sagens de nível nos suburbios, todas da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, realizadas em l D23, excedentes das auto
rizações constantes dos ns. i a 4 do art. 94 da lei n. 4.632, 
de 6 de janeiro de :1923. 

N. 107 

.Art. Fica o Governo autorizado a entrar em acoOrdo 
com a .Companhia Estrada de Ferro Goyaz, afim de concluir 
a li~uídacão de suas contas, podendo fazer as operações dtl 
cred1to e abrir os creditas necessarios. 

N. 108 

Art. 6.• A pagar á CompaniJia Nacional de Navegação Cos
teira pelo serviço contractual realizado na nova linha Rio 
Grande-Pará, a que se refere o termo de accOrdo de 9 de nJ
vembro de :1922, autorizado pelo decreto n. :15.755, de 26 de 
outubro do mesmJ anno, as quotas de subvenção que lhe fo
rem devidas, relativas ás vingcns conl.mcttlaP.s executadas em 
dezembro de 1922 e em todo o anno de 1923, de aocOrdo com o 
aviso do Ministerfo da V!açlio e Obras Publicas n. 102, de· 23 
de julbJ de f923; podendo abrir os necessarios creditos ou 
realizar as operações de credito que julgar convenfenf.eR para 
o alludido fim. · ·· 

N. :1011 

Aocresoente-ee in fine : 

· · Pnragrapho unico. As linhas de Montevidéo a Corumbá, 
Corumbá. a P~rto Esperança e Corumbá a Cuyabâ serão todas 
contraatndns com o Lloyd Brasileiro ou eom quem mais van
tagens offorecer, pelo prnzo de cinco annos, podendo o Go-:. 
verno, para esse. fim, abrir os ored i!os e realizar as operações 
de credito que forem necessárias. 

N. HO 

: .Art. Ffoll elevada a 4.000:000$ a quantia destinada 
ao prolongamento da Estrada de Ferro de Goyaz, pelo art. 2•. 

N. lU 

Art. Ficn prorogndo por dous annos o prazo fixado 
para Inicio das obras ·de mel,hornmento do porto de· 
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Paranaguá, de que trata a clausula VI do c~ntracto cele.
bradõ, em VIrtude de decreto legislativo n. 4.404, de 22 de, 
deze~bro de 1921. 

N. H2 

Art. Fica revigorado o credito aberto pele Poder 
Executivo de 60:000$, em execução ao n. 66 do art. 97 do or~ 
çnmento. 

· N. H3 

Art. A execução de obras por o~dem de serv1ço, •()U 

por ajustes a titulo prccario, nas estradas de ferro d~ Uniíio, 
inclue-se nas excepções estabelecidas pelo art. 246 do Regu
lamento Geral de 0Jntabilidade Publica, approvado pelo de
creto n J 5. 783, do 8 de novembro de 1922, mas ooeaecerá a 
condições geraes prcscriptas pelo 'Ministerio da Viação, nas 
quaes ficar6. estabelecido rigorosamente o crlter1~ da idonei
dade dos executores, e a liberdade da administração para sus
pender a obra e substituir o encarregado de,qtn. 

N. 11<1 

Art. ib'icam em: vigor no exercício de 1924, as seguin-
tes disposições da lei n. 4. 638, de 6 de ,janeiro de 1023: ar
tigo Di, ns. XIV (supprimindo na lettra-e- as palavras fi• 
naes "·que será igual, ele."), XXVI, substituindo-se o § 2• pelo 
seguinte: "O Governo fica autorizado a dividir a importancia 
global da subvcnçíb á navegnQ,ãO da Amazonia pelas diver~as 
linhas subvenci·onadas, podenao contractar o serviço destas 
com uma só ou com diversas emprezas, conforme for mais 
conveniente"), X.{VlJ, XLIV. XLVII, XLiX e at•lig.)S 103. 101, 
109, 110, iH, 112, 113, 114. 11J5, :119, 127, ns. 44, 
e 97, ns. 21 e 53, supprimindo-se no art. 1.12 as palaras- "e 
por conta desta", ncorcscentnndo-se no fim do n. 14 do artigo 
127 as palavrns-"mantidns as actuaes linhasi sem prejuízo da 
crenção e restabelecimento de outras", subs ituindo~sc o pn
ragrapho unico pelo seguinte: "No contracto a firmar-se. :l 
companhia obriga-se a conceder passagens gratuitas em todas 
as suas linhas: a) a~s funccionarlos publicDs, quando em ob
jecto de serviço; b) aos membros do Governo, ao Vice-Presi
dente da Republica e aos membros do Congresso Naci~na!, o, 
omfim, nccrescentnndo-se ao n. VXI do art. 97- "inclusive o 
prolongaJmento de Barreiros n Tamandaré". 

N. H5 

Art. Fica ·J Governo autorizado a subvenciDnar com 
80 contos annunes a empreza que se propuzer a explorar a 
navegação em desl isndores (hydro-glisseurs) de Porto Espe
rança a Cuyabli, no Estado de iJatto Gross~. desde que a mes-
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ma se obrigÚc a tnzer umn viagem redonda por scmnl}a, c0n
duzlndo ns malas do Correio, em oombina~ãJ com Gs trens 
mais rnpidos da Estrndn do Forro Noroéslc do .Tlrnsil, som ex
ceder do 30 horas o percurso cm uma mesma dirccr,iio, 

N. H6 

Art . E' pc~mittido aos funcoionnrios c dinrtstns da 
Eslmda de .Forro Noroôslo do Brasil, quo J'i~oram parte da 
"Socicclndc Coopcml.iva rlos Empregados da Estrada de Ferro 
J~slrnda elo .Fot•t•o NoroésiiJ rio B1·nsil, que fizet•cm pnt•to da 
'terços dos seus ordenados ou dinrHtS, para pagamento dos f·Jr
nccimcntos que tiverem recebido, na fôrma dos respectivos 
estatutos. 

§ Os cmpt•cg-ados dn "Sociedade Cooperativa dos Em-
prr.:;arJos da J~sl.rnda de Pcl'l'o Noroéstc do Brasil" terão di
reito ás mesmas vantnt,cns de quo .gosam os funccionnrios das 
estradas, com rcla~tío :\s passagens. 

N. 117 

Arf .. Conf.inúil em vigor a n .. LVI dn Ioi n. ti.G32, de 6 
de jnnoiro de 1023. 

N. 118 

Art. Contin(ln cm vigat• o nrt. 117, da lei n, 4.632, de 6 
do Janeiro rio 1!123. · · 

N. Jl!l 

Art. "Picam revigorados cm 1924 os .saldos dos oxeyooi-
cios de 1922 c Hl23 existentes nas verbas destinadas (L con
~l.rnccão da ponl c nencdict.o Leite, nn Estrnrla do li'ert·o S:io 
r.uiz a 'fherezinu, senrio com os ditos saldos lambem liquida
dos os compromissos canlmhiclos naqucllcs cxercicios." 

N. 120 

Arf.. l'ica revigorado o credito de 5 .OGO :000$, aberto 
pelo dcm·oto n. ·!5. !l11, do 29 do dezcmbJ•o rln ·J !122, f(UC, do
pois de SCI' t•r•gisl.mrio pelo 'J'J•ibnnal do Contas, deverá oecCti'
J'CJ' :\s despezns empenhadas ti snn conf.n o .i•í rclneionnria" 
Jltll'll pngnmenl.o no r deposilos do oxcmicio rlc ·I 022 porienlln 
o Go\'Cl'IH> far.n1• as nrr.cssm·ius opct•nr;íios rle Cl'Cdil.a: 

N. 121 

ArL. ·Fica t•ovigornda a autoriznollo constante do nrt, 125, 
dn lei n. 4, 632, de o de .laneh•a ele 1923, 
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N .. 12:.! 

ArL. Pura o cxacl.o cumprimculu do qtw dio]Jilc o art. 80, 
da lei n •. i, 055, do W do agoslo de 102~. as associaoõcs do 
elus,;e de l'unccinnal'ios da E. l!'. Ccnlml do Brasil, quu já vi
nhaJH JJI'Osluudo J'iau<;a>< t•m favor du seus us,;ociados pul'lln
t.u UI[Uella E:; I rutla pode1·ií<J cunl.inmu· a J'azor os dosco11los 
J•uluLivos tis ulll'iHa<;ücs coutrahidas pot• seus associados, cm 
folhas de pagurncnto,. 

N. '123 

Arl. ·conl.inLHIIIl <!III vi~ot· u:; arts. ~·I c % da lei nu-
111 cJ'o ·L li:J:.!, de ü de ,jnllci r·u du 'i !J.:?:J, na pttt•l.e I'Olativa ao JH'u ... 
longan1cnlo tio. J'UIIJUI que ptu·!.IJ du Jcilomclt•o J 10 da linha do 
Sitio (arl. \1·1) c liu J~slrada de E'crro Ocslo de illinas (lll'l, !l5). 

N. 121 

Al'l. O CUI';(O dn pol'l.c!:·o da .8. P. C. do J3ra:;il, ~l)l'ti de 
aceC:-3l'!t,l }tara Ol:i cun.tinuos e o:; lo~arcs Ue continuo serão pt'c ... 
cnchiclos pB)os scr,·cnles nrais antigos de cada Divisão c que 
t.enhtun UJll.icliío pa1·a o desempenho do cargo. 

N. 125 

Arl.. Os ncl.uaes dr!spaclmntcs ;:cl'lles da Esl.raàu de F'crr•.J 
Central do BJ•asil. JH!sla cpnil.al. poderão, por si on seus prc
po~l.ns dcyidanH!IltP aul.ot·izndos. mwrcct• ns f'.!~cc;i:icf.i doeor•,·cn
l.lls de -'''lls caJ'f!M, t•mwnmil.l nnlerncnl o nas e si nt·ões ~!nJ•iti .• 
nw, S. Din~n e :\Jfr·edn ~raia. 

Nenhnn1 indivifi11o que não ,;t•!n de,;paelmnl.o ol'l'iciul JJU
dcl'li repl'<'HIJillnt• 11111is "" uma firmn eornmr.l'cinl e isso mcs
nw )>l'O\'uda a ~\H\ qnalidndn r~cr·nntn o~ agcntos das cstat;.õaa 
onde hajam r.le cxr.t'ccz· c.•sns fnncçüc~. · 

N. 12G 

Al't .. Em olJse!'\'ancia ao rlccrcl.o n. 15.ü7.1, rl1, 7 1le Rc
tcmiJro rlc t92:l. que c1·ên u Caixa de Pcnsõ<'s elo Pessoal .Tni'
nalcit•o .cln l~sl.rada rln Fm·ro Cenll'al do B1·nsil. ficam c~trnsi
\'tts nos l'unet'innnl·ins tln nH'.'lllU quo não conl.rilmmn pnrn o 
mnnlnpin, ns l'nvm·r.;; 1ln allntlirln insl.il.lli('iio. merlinnl~ t•eque
z·inwnt.o rle>l.r~. nt,; QIW ;:o,in nppl'''"nda.n 1\0Yit lei tio ~lnntr
pin, ~mulo neslo caso trnnsro1•idos pnrn o novo instituto todos 
n,; rmpl'ü~;'llclo~ l.ilnln<los ll ~nus l'rHpccl.ivnR quoln~. 

Aos mc~mo., SOI'tio uo!JJ•ndos as ,join~. demais cmoltlmcc·· 
los c rcspoctjvns cont.J'i!Jtlioõcs tllOnsnes. . ..... , · 
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N. 127 

Art. Ficam prorogados por mais dous annos os prazos 
do contracto da ".Agencia .Americana", baseado no Decreto J.e
gislativo n. 4.262, de 13 de ,ianeiro de 1921, e esta.belecldo que 
os accOrdos de trafego mutuo e outros, que a contractnntc 
está autorizada a effectuar com as emprezas telephonicas 
existentes, de modo a ligar o seu serviço radiotelephonicll 
interior ás rêdes distribuidoras das diversas cidades do pai r 
comquanto sujeitos ás "disposições dos regulamentos qué 
vierem a ser adoptados sobre a radiotolephonia ou que se 
appliquem a esta materia" (decreto n. 15.841, do 14 de no .. 
vembro de 1922), não serão os serviços da Agencia Ameri
cana sujeitos a onus superiores aos constantes dos contractos 
das emprezas telephonicas gue obtiveram ligações inter-es
taduaes, na fórma do art. 99, da lei n. 3. 070 .A, de 31 de 
dezembro de 1915. 

N. 128 

.Art. Continuam em vigor os ns. n:v ú XLII do art. 97 
e o art. 123 da lei n. 4.63::1, de 6 do janeiro de 1923, accrescon
tando-se no n. XLVII do art. 97, após as palavr•as: "e ou
tros serviços", as palavras: - e fixar as responsabi·lidades 
que daquelles resultam para a União. · 

N. 129 

.Art. Estenderá o Governo ao pessoal titulado da fie .. 
partição de Aguas e Obras Publicas, em exercício nos 1' c 2" 
districtos, o a]jono de diarias para despeza~ de viagem

1 
de ac~ 

cOrdo com o arL. 83 da lei n. 3.454, de 6 de janeiro ae i9tS, 
adoptando a equivalencia de cargos do regulamento em vigor r. 
destacando a 1mportancia necessaria ao abono do n. 76 -
Consignação - Pessoal - II, da verba 21 •. 

N. 130 

.Art. Fica revigorado o n. XXXV, do art.. 97 da lei nu~ 
mero 4. 632, de 6 de janeiro de ·1023. 

N. 131 

.Art. Para construcção de uma estrada de ferro, &. 
partir da cidade de Itajahy, ligando este porto â linha ferrea 
da Estrada de Ferro Santa Catharina, primeiro treeho, réis 
3.000:000$000. ' 

N. 132 

Art. Para cumprimento do n1•tigo unico do decreto nu 
mero i5. t 79, de· a· de setembro de 1918, f.lca o Governo autorli-' 
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zndo a abrir o credito neoessnrio para a construcolio do pro
.!ongamento do ramal do Urussnnga, na extensão maxlma de 
oito kilomctros, partindo do ponto conveniente do valle do rio 
Caethé, até ás minas de ca1•vão do rio Amarica, cabeceiras do 
rio Urussanga, e contractar a cortstrucçãa deste trecho com 11 
Companhia Garbonifera de Urussanga, já contractante da 
oonstrucção do ramal de Urussanga, em virtude do decreto 

·n. 18.627, de 28 de maio de 1919. 

N. f33 

. Art. Fica concedido ao Collegio da Immaculada Con
ceição da Communidade de S. Vicente de Paulo o terreno si
.tuado nas fraldas da serra da Tijuca, á margem esquerda cJ.) 
rio Maraoanã, nos fundos da casa n. 314, da Estrada Velha da 
Tijuca, com a área de 10.810 metros quadrados e com a fór
ma de um parallelogrammo. 
· · · § i.' A referida Communidade obriga-se a nlio desvtar 
de ~eu .curso natural as aguas de uma pequena nascente exis
~te no mesmo terreno. 

N. f.S-i 

Art. Fica o Governo autorizadv &. abrir ao t1·afego !ie 
passageiros o ramal da Penha, da Estrada de Ferro Rio à'Ouro. 
jlbrlndo para esse fim o nccessario credito. 

N. t31i 

Art. lOs canductores de malas da Directoria Geral d?s 
Correios teem di\l'eito ao augmento provisorlo da lei numero 
.& • 632, de 6 de janeiro de 1923. 

Eleve--se <!e soo ;000~ a sub-collSignaolto n. 77 (oondu
eoão de malas) da consignacão c Pessoah, da verba 2•. 

N. 136 

· Art. Continuam em vigor os paragraphos 1' e 2' do 
art. s• do decreto legislativo n. 3.296, de 10 de julho de 1917, 
ficando revogado o art. 1' do decreto n. 4.262, de 13 de ja
neiro de 1921, até que o Governo regulamente o serviço radlo
telegraphico tntel'llaO!onal, regulamento que sertl submettido 
á approvaoão do Congresso antes de entrar em exeouoão. 

N. i37 

Ar!.. Continútl em vigor o n. III do· art. 97 da lei nu-
mero 4. 632, do 6 de janeiro de 1923, que autoriza o Govemo 
a prolongar a Estrada de l!'llrro Central do Brasll, de Santa 
Barbara a Itabira de Matto Dentro, com um ramal que, P~-. 
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Lindo das proxilllidatlcs de Saula Barbara, vú a S .• Tosé dn La
gôa, podendo para esse Jim fazei' quacsquor combinações l'i
nancc.iras uecussari us. 

N. 138 

ArL No inluilo do salvaguardar os inlorosses da Uniã•1, 
facilitando n cobran•m do imposto do consumo sobro o sul, fima 
o Governo autorizado a promover, junlo ao Governo do Estudo 
do !tio de .Tuneiro o ÍL companhia arJ•cndul.arm da JMrnda do 
Ji'crl'O Mm•icú, o prulongamcnlo das linhas d.cssa estrada do 
ferro, desde Iguaba Grande alé Cubo F'1•io, nos Lermos do cor.
lmcLo npprov:ulo pelo dom•cf.o n. 7.%2, de 7 do abril de ·JOIO, 
limitada poJ••ím, ao muximo do oitenta contos de J•éis, papo!, 
JIOJ' kilumelro, a im[Jorlancia de que lrula a clausula ll do 
alludirlo con!.ruclo, JIUdmJdo, pm·a Jsso, !a'I.Or as oporu~ües do 
credito ncccssarins. 

l'aragraj·,ho uuico. O Governo providenciará igualmcu!.c, 
uo ~cnLido t c promover o serviço do trafego muluo, ou, do 
prcJ'crencia, o do percurso mutuo de vagões, entro a Campa.; 
nhin arrcmlataria a que se refere o presonlc artigo, c a Com• 
paul! ia l!Jslruda de Fm•ro Leopoldina. 

N. '13!! 

Art. Subvenção ao Aoro Club .13ra~ilciJ"O, 30:000$000, 

N. HO 

Arl. Subslilua-se o n. XIV do arl. !!7 da lei n. 4.032, 
do ü de jancirtl de 192a. 

O Governo Federal conl.mclnrú com a Compa!th·ill Estradll 
de Ferro o Minas do S. .Toronymo n construcção o nr., 
rond11monto do prolongau10nlo da sua oslradn do ferro do ki
Jnmci.\'O 22, na,uit•cc\~ão tias bacias Cllri.Jonii'crns, do mincr!os 
de ferro e l'"Jbro da scl'ra do Hcrval, soguindo pelo vnllo do 
Camnquan, al.ú cncmll.rnr·-sc com n Etil.rnda do Ferro do Bagó 
a Ccccquy, 110 ponto mais conveniente, do accurdo cum os cs
ludos dcfiuil.i\'o~ c plantas approvados pelos dccreloti n. 883, 
de 30 do IIOvcmi.Jt•o de '18!12 e L38H, de ü do maio de 180:1, 
no regímen rio decreto n. :1:!.478, de 23 do m11io do l!JJ7, que 
aul.orJzou o conl.rnclo de construução da Estrada de l!'ct•ro 'l'u
I.Jarão a AJ'lll'llllf:llllL para servir tís minas de carvão do Snn!.a 
Calhnrina, a!Jrinuo pura cs~c fim os necossarios credilos o 
cmil.l.indo a LoLulidado das apoliccs c depositando-as no BunoQ 
do BJ•asil, ludo dentro das seguintes coudicücs; 

a) a Companhia Silo .Toronymo ccdcríL ao Govcrn1.1 todos 
os estudos dcl'inilivos npprovados pelos decretos ns. 883, de 
30 do maio de JSUZ c J .38\l, do G do maio de t::oa, desistintl·.) 
a companhia da rcs\Jcclivu concessão privilegio, bem COJHil 
ficando sem uiJ•oil.o a gum a reclamação da gurunt.ia tio ,juro~ 
de G '7o ao anuo, sobro o capital ompJ•cgndo na couslrucçiío da 
200 1\ilomctros, couccdidu pelo dc~l'cto n. !JOü, de 18 dA ou-
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tubro do 1890, complomonto do decreto n. 600, de 2-i de ju
lho do 1890, pagando o Governo Federal sómonlo o valor do.~ 
estudos o concessão, pelo ,Preço, conformo consta dos balan
ços dn companhia cm apohcos omittidas para osso fim; 

b) o Governo Federal conlractará Lambem com o conct<S· 
sionario o ramal do lisaçiío de suas minas com a I\êde da 
Viação Forrea no mumcipio de Santo Amaro, na margem es
querda do rio Jacuhy, afim de eliminar o freto fluvial, qui! 
pesa hoje sobre o carvão consumido por aquella via fcrren., 

N. W. 

AI'L. Fica em vigor no exercício do 1024 o saldo do m·o-
áito aberto pelo decreto n. 16.228, de 28 de novembro de 
1923, afim de ser ulili2ado para as necessidades do trafego 
da '])ho Great Wcstcrn of Brazil Railway ·Co. Ltd., durante o 
v.nno de i 924 . 

N. 142 

ArL. Fica cm vigor no exercício de 1024 o saldo do ore• 
lilo abcJ·I.o pelo decreto n. 15.659, de 2 de setembro de 1922, 
pura adaptação do novo predio da Administração dos Cor
reios de Pernambuco. 

N. 143 

Art. Fio;!l revogado o art. 98 da lei n. 4.632, de 6 do 
janeiro de 1923. 

N. 144 

Art. Ficam r-avigorados os arts. 101 e 106 da lei nu-
mero 4.r.q2, de 6 de janeiro de 1923, determinando que as 
sobras dos creditas destinados a vencimentos fixos dos funccio
narios dos Telcgraphl'S e dos Correios poderão ser applicada3 
ros pagamentos dos auxiliares admittidos para suppr1rem as 
raltas dos empregados afastados do serviço por licenças ou por 
uutros motivos; ficando essa disposição extensiva á Estrada 
do Ferro Central do Brasil. 

N. 143 

Art. O pessoal das liiJlhas adminisla·adas pela Inspe-
ctoria Federal das 'EstJ•adas. empregado nos servioos do tra
fego ou do conslrucciio, eontinúa todo em commissiio. 

N. 1H 

Onda convier: 
1\rt. O malorinl, cuja dospeza tenha sido re>:ularmento 

ompcnhudu, cnc•)mmcndado durante o anuo financeiro o roce.~ 
S. - Vol. XIV Zl 
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bido aW 30 do al:lril do anno &oguinLA. set•á ccm.sidcrado Plll'
tencente ao a.nno do empenho da despeza. 

N. 145 

Art. A flscnlizncüo das cmprezns radto-telegraphicas 
e das de cabos' submarinos ~rá exercida poJ• ompregad'.ls em 
commissfio, cujns ~ttribu ici:íe:;• sorão definidas em instrucções 
cxpedi,das pelo lll.inisterio .da Viacão c cu,ja rcmuneraéão será 
fllaga pelas quotas com Qtle ()ontJ•ihui•rern, oara .esse :flim. as 
znesrnas emprezas. 

N. 146 

Art. Para· a ·execuciLo do ar L 1-317, do dooreto n. 15.673. 
de 7 de setembro de 1 !}2\2, ó o Governo autorizado a cr.~ar a 
l)ontadoria Central Foerroviarin, com o encar,go de liquidar as 
contas dos tr111nsportes cm trafego mutuo das estr~das do 
:ferro de propriedade da Uniilo ou por esta fiscalizadas, en
tre si ou eom outras e representnr lllluellas perante a Conta
doria .Central de S. Pau1lo. 

§ 1.• A Contadoria Central Ferro~iarin será custeada 
pelas estradas ·em trnfego mutuo, na proporção da import~m
cia total doa respectivos transportes. 

§ 2. • O pessoal necessnrio aos servicos da Contadoria 
Central Ferroviarin será fornecido pelas proprlas estradas a 
ella fil.iadns, salvo ns excepções que forem estabelooidas no 
regulamento, sundo quo o chefe .·orá de livre escolhn das es
tra-das em trafeS'o mu~uo. 

§ 3.' .Tunto á Cont!bdorin Contrai Fcrroviuria o sob a 
presldenoin do seu chefe, funcc!onará uma "CommissAo de 
Tarifas), cotnpi)Stn do um represontnnto de cada estrada de 
ferro, com a missão pt•inci,pal de estudar as questões relativa• 
aos regulamentaM de trnnspartes o tarifas ferroviarias. 

§ 4.• O Minister!o dn Vincllo c Obrns Publicas baixara 
lnstru~ões para o scrv!co da Contl);dorla Central, oOUVidllll as 
aclministracõe;• das cstTada8 interessadas. 

§ 5." Para oooorrer â quota de custeio que couber ás e~·· 
tradas ode ferro da União, fica o Governo autarizado a al:mr 
os neceasnrios ~rcditos. 

N. 147 

A.rt. Ficam dr~ccntraiiv.ados, na verba !l' - Corroia>, 
os creditas distribuidos ao 'l1hesouro Nacional o ás respecti
vas delegacias fiscaes nos Estados, para nttender no pl>ll'a
mento das dcspczns -do titulo «Pessoal», bem assim, tamb~m 
·os rC'for.!lntos 1ís sulb-conslgnacõc~ m. 3. &, 11>, 11, :!2, 13. 15. 
~~~ e 22 do titulo cMaterial:.. 
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N, 148 

Art. Continúa cm vigor o numero Il1 do art. 97 da lei 
n. 4 ,632, do 6 do jancii'CI de I \12~. aocrcscentnndo-so in fine: 

«Podendo 11h1'ir pnrn e~so fim os oreditos. e fazer ns ne~ 
cessarias 11paracõeM ile · Cl'ooito que foi'Cin ncccssarlas at6 
1,500 contos,) 

N. 14!1 

Art. Continúa em vi~or a alínea XXI, do art. !17, da lei 
u. 4.•W.2, de i! de janeiro de 1923, manLida a autorizacllo M 
Governo Federal para ontr.ar em ncCOrdo com oa successoree 
do concessionaria da linha fnrr~a de Bom-Jardim n Sc.rfKo
~inho, Estado de Pernambuco. no sentido de sor conciLida a 
oonstruccAo da mesma linha dentro d'l regímen geral de con. 
;;l.rucciío ele estrnrlns do ferro e inclusive a construccíio do 
prolongamento de Barrcii'OS a ~rama,ndol''\ na c;dcnsão appro. 
ximada do 15 ldlomctros. · 

Art. N~~ estradas de ferro o outros serviços indu~~o 
triaes da Uniila poderão ser admit.tirlos, nos limites das \'Or
bas t•ospeclivas, funccionnrios extranumemrios ou extraor
dlnaTi'lS para o provimento dos novos trecho~· e das lín•has 
posta.es ou tolegro.phieas que forem cl'eadas ou entroguoa 
ao ·trafego, bem como os. opernrtos r. trnbalhadore!l que forem 
nooossarios a'l>i serviços das mesmas repartieôes, gem que 
na respectivas diarlas excedam de 15$ para ee uper&l'los ~s
poolwilstns; podendo, onl'l'nsim. ser pagas, con.forme as exl
,;enoias dos sel'V!CM, as dinrias ostnbelccidas nas tnl~ ou re
~rUlamontos, inâ(1pcndcntcmcnlc das restríccões desta lei. 

N ,. .. , . .. .... 
Substitua-sr. pt>l~ scr;uintc. o § I' d& art. !!': 

· «Os pagamonl.os "m din.hciro, :1 Companhia Pcrrovín. 
t•la Éste Brasiloirc., contrnclanto da con~trucç!lo da nMe 
.B~thiana (dooroto n. lla.OGS, do 10 de fcvct•olro do· t!J2C), ahl 
c'omprohondi<los os dccor,·onlcs da c0nstt•ucciio dos ramnos dt> 
,Jacú, Irará, An!llpOJiH n Salgada a J~slnucin, bom como SL'rvl
QOS·Oilli'OS complcmcntai'~S, nulorir.ndos pela Go0vcrno, se rc~ 
lizlll!'ão, no rxorcicin de 1!12.1. cnm .rr.cut•sos oriundos d0 cre
dito ooct·to om 1003, con1 fundamento no nl't. 00 da rnspc
otiva Ioi da deapcza; aui.OI'i?.adns {IS creriilos. ou llil opcrac~e.'' 
de credito. pnrn 11s deepczas que, a juizo da Minlstct•io <la 
Vincão cJ Obr.as Publicas, CXC'J.d•rnrn ds ttlsponib'i<lidades pro
venientes do alludido credito. 

Sala da GonuniRsüo de RtJdacção, em 28 do dezembro de 
·1023. -.José Euschio, Presidente. - Alvaro de CaMialllt1, 
Relator. - Manocl Borbl'. 
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O Sr. Sampaio Comia - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - l'cm a palnVl'n o St·. Sampaio COL·rüa. 

O Sr. Sampaio Corrêa - Sr. Presidente, Lendo sido publi-
cado o parecer da Commissão de Financas sobro as emendas 
ao orçamento da Guerra, apresentadas cm terceira discussão, 
roqueiro a V. Ex. seja consultado o Senado sobre si concedo 
urgcncia para immcdiata discussão c votação dessas emendas. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Sampaio Corrôa requet• 
urgcncia para immcdiata discussão e votação do projecto fi
xando a dcspcza do Ministerio da Guer~a. 

Mas, porque se trate de um requerimento na hora do 
expediente o haja oradores inscriptos, não considero preju
dicadas a inscripcão desses oradores pela votação do reque
rimonto. 

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

Foi approvado. 

Opportunamcnlc submcLI.crei á cliscussão c á votacão 
as emendas apresentadas ao orr;amcnto da Guerra. 

•rem a palavra o Sr. Scnadm· Moniz Sodré. 

O Sr. Moniz Sodré - Sr. Presidente, não venho hoje 
fazer um discurso .propriamente politico relativo aos factos 
que se vão desenrolando no meu Estado, attinontes ao pro
blema da successão governamental da Bahia, porque ainda 
aguardo por uma dei'erencia pessoal para com o Sr. ~edro 
Lago, meu illustre coHega de representação, a promettida res
posta á treplica que se me abriu aso de offorecer á oração 
de S; Ex., em que tracei, sem as scintil!ações da eloquencia, 
mas com a nitidez da verdade, a prinmeira pagina deste in
teressante capitulo de psychologia politica em nosso paiz, e 
em cujo quadro ficaram bem accentuados os sentimentos do 
lealdade, os intuitos patrioticos, a fidelidade aos compromis
sos politicas o deveres mornos do opposicionismo bahiano, não 
só quando os seus chelfes mais graduados se transformaram, 
nas mutações maravilhosas do mais mirabolante kaleidoscopio 
politico, da chapa Nilo-Seabt•a, cm corrcligionarios incondioio
naes d_o _ St• .. Arthur Bernardes após a sua ascencíio ao po
der; smao amdn quando mcnosproesando o legado do honra 
que lh·e deixara o Sr. Ruy Barbosa que elles diziam ser o 
chefe querido, na ultima explosão de seu gonio que lhe apres
sara a morte, correram .presurosos aos salões do CatLete, afim 
de escravizaram n Bahia aos caprichos do 'Sr. Presidente da 
Republica que niio póde, porque niio deve, sem perder a com
postura do cargo c o respeito do paiz, transformar-se cm pa
trono de grupos partidarios que buscam assaltar o poder, pelos 
processos da fraude, da corrupção c violenoia. 

O meu discm•so de hoje tí mais jurídico do que politico, 
porque só tenho em vista, nesta momento, consignar nos 
Annaes dq Senll:d'?•. a demonstraciio preciza o irrotorquivol da 
!lbsolu,ta molegibtll,dado mÇ>ral o legal do candidato que se 
quer tmpót• ti Balua, cand1daLo !.lo Sr. P~osidcnt6 da Ropu~ 



,:_~::~:·: ·-....:_-.::. 

SESSÃO E,:M 28 DE DllZJlMDRO DI! t 923: 421 

blica o irmão do sou Ministl'o. E para que se nüo diga que 6 
esta uma allogncão de ultima hom, recurso tardio de: oeca
RiãO, lerei nu Senado os trechos principacs do dous artigos pu
!tlicados pelo Jornal O J'rnnpo, ot·gão na Bahia, do nosso pen
sanumln politico, pnt• mim eBcriptos, publicados ha quasi dous 
me~es, sem (Jllfl até ho,ie ninguom so 11\'Plltm•nsso tí tarefa in
grata de respondei-os, tal •l a it•t•rft•aguvel evidencia dos seus 
asse r tos. 

Antes disso, Sr. l't•osiilente, para melhor comprehensão 
do assumpto deverei ussignalur que o Sr. Góes Calmon é 
presidente do Ban1!0 da Bahia que fez. ha mais de um nnno, 
um contracto de .emprestimo. interno, pam a consolida~•ão de 
todas as dividas inJ,ot•nas da Ballin no valO!' do setenta mil 
contos, com a. faculdade excepcional do emiLtir apolices, cm 
nome do Estado, apolices com 11odores liberntm•ios nas re
pm·t.icões fiseaes, de reeeber a arrecaclaçiio, no valor de W %, 
da renda total da Bal1ia que entra diariamente, depositada 
poln J)ipecloria de Renda, nos r~nl'rcs do mesmo banco, o do 
pagar os respodivos .iums, de fazer as neccssnrins amorUzn
tiíes c o sorteio J•es·pcctivo, tudo cm nnme do Estado, por 
conta do EgJadn c com dinlwiro <lo Estado. Mas ve,iamos 
r•sArs artigos: 

"Estt\ cmnplctamonf.c fallirln ]lOJ' bnncm•rot.n fraudulenta, 
a candidatm•a Calmon para n mll'gn de govcl'nador da Bahin. 
Dcsgracada da nossa terra, maldiciw sobro todos os l10mens 
politicas se pudesse vingar a obra do embuste e da intriga, 
cm ft•anco conluio eontra a lealdado de todos os homens di
gnos. Mas não cst.ivoss~; mOJ•t.a esta candidatm·a por esse mal 
ll"undamental e organiw. pois di.' victoria cphomera siio todos 
os processos de mysti!'icaciio '" de engodo; pudesse e !la sub
sistit· apoiada cm plan•'q de J.raicão, c ainda assim clla so nos 
wpJ•osentnt•ia de todo .nviavnl c ccl'lamcnle impossível, li
quidada por uma forca de núo menor ·c·fl'iciencia, qual a quo 
decot•J•e rio vicio ma:dmo de l't•anca inelegibilidade moral e 
jurídica. Quem pode1•ia contestar quA em faeo dos mais J'U
'ciimentares pJ•incipios dn ethica politica, não póde assumir 
a direcção suprema dos negocias publicas um cidadão dirc
clot' o co-proprietario dn um banco que tom contractos cora 
o 'J'hesouro do Estado. Quem ignot•a que o contracto de em
prostimo in~rno, feito pelo Governo com o Banco Eeonomico, 
concede parte das rendas publicas a ostc estabelecimento de 
credito, representada na impoJ•tancia de 10% e que attingo 
mensalmente a somma de centenas do contos do réis? 

Quem sabe que ;;obre esta somma aufere uma pet•con
tagem, pessoalmente, o illustre presidenLe do Banco? Pois a 
mais grosseit·a sensibilidade moral, uma vez, esolat•ecido esto 
ponto niio sentirá a absoluta incompatibilidade que exisLe 
entt•e o· cargo do gov.et•nador o a situacilo do grande accionista 
o prosidont.n rio Banco que poderú sot• boneficiarlo pot• con
cossõns maiores, só dt•püJHlenLos da sua prnpria vontarle o com 
sact•il'icio dos inlereSR!•S vila1Js do Eslarlo? 

E' este nssumpto rio lal gruvidurlo quo n nossn lei eleitoral 
vigonl.o prohilw nos Jli'Oprios intondonl.os o conselheiros mu
nicipnes sm·em rJloitos cm tacs ·condi~•õos, como medida do 
comosinha mm·nlidurle nrlministrat.ivu. Diz o nrt .. lfj da lei nu
mero 1. 595, de 22 do ugosto de 1922. 
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"Siio inclegiveis pura os dil.os cargos: 

1. et.c. 
5," Os dirnetores r ~mpi'PIJ"nf.los de omprezas, quo, om vir~ 

tudo de oont.racto com o municipio, estejam sujeitas (I sua im
med int.n flscnllznclio. " 

Ahi est.á. Si direct.ores, si meros empregados de qualquer 
cm preza I igadn no município por um contracto, núo podem sct• 
eleitos inl.endent.es ou simplos conselheiro municipal, núo 
seria concebivel absul'C!o ndmil.t.ir a elegibilidade de um rll
reciot' do Banco pm•n o cargo do governadO!' do JDst.ado, preso 
no mosmo Banco por contracto de muito malm· vult.o? E si o 
cnnúidnlo, om vez diJ clireclO!' 1\ pt•esident.o dn omprezn ban
caria; si não é ·s6 presidf>nt.o, mas ainda o sou maior nccionist.a, 
mais l'lagJ•ant.e o mais prol'unrla nilo so t.ornn:essn·evldente ine~ 
legibilidade'/ Note-se bom. A lei. fulmina dn inel~givel parn 
intcndenl.o, para mero consolhoil'O municipal um simples em
pregado rio qualquer ompJ•nzn. si ost.n, em virt.urlo no contracto 
com o município, ost.iv~J· su,leit.n ú sua l'iscnli?.nçíío. F. nrls iria
mos olrgor govr•J•nnrlm· o pmsirlnnt.c. do um Banco quo me
dinnl.o contrnctfl com il Eslnrto, niío ost.ít su,ioi/o, mas oxerco 
imnwdiatn J'isculizn~ão sob!'e o Thcsouro, ou molhm', sohi'IJ 
a m•J•ocarlnção das nossas rendas. Conselheiro municipal não 
pórlo ser um empregado rlo qunlquor omprczn su,ioiln no ·mu
nieiJliO, mnrlialll.o conl.r·aot.o; mas govornarior• do Estado; pódc 
ser o Pl'esirlont.o propriot.nrin de ·uma cm preza banem•ia, que, 
mcrlinnlc contracto t.OJ'!lou-so socio .rio Thosouro do Est.ado, 
com (fjJ•eíf.o a uma porccnl.ngcm sobre os seus l'onrlimcnt.os o 
juros rlo rlin!Joit•o emJll'osturJo. 

Niio díscut.imos aqtti a .rwohidade pcsilonl rlo Dr. Gócs Cnl
mon. pois não temos n intliiiO ele personalizar ns nossas ,justas 
pondernçõos. 

Mas <iue nos pllrin gnrnni.I1• so.in imposili\•cl que uni grlV~l'
nnrlm•. do Eat.nrlo •. IW~Airltml.e o o maior nccionist.n !le um Bnnoo, 
n quo. ol!o so julga !igurlo como o croarlot• ti sua glot•iosn croa
t.urn. niío so doixe nrt•astur pelos rlesc,ios rio t.rnnsl'oJ•mm• ns jus
tas concessões obt.irlns om l'nvorcs quo Illo asseguram maior 
Drosporítinrlo.?. .. . . . . . . ., . . .. .. 

Soja como for, corto r\ quo todos silo is-unos pornnlo a lei, 
o llcit.o nilo nos sor1í nunca abrirmos pelos caprichos do·nosso 
m•bif.rio, excepções nos JH'Ocoif.os do moralidade .admlnistrnt.lvn 
o polit,ica .que os nossos Iegislndot•os hn,iam . nst.nbolocido' om 
favm• o rlcfosn dos. grnnrlos o supremos int.orosscs rln colleot i-
Viclarle. . . . . . .. 
· E os tos ·prccolt.Ós si'ío de t.i\o nlt.o nlcnnce que a Const.ituicilo 

do Eslnrlo dispõe .no nrt.. 2fi:. · .. . .. 
"O Deput.ndo ou Senador núo pódo sor prosldonl.o ou rawr 

parto do ri!I'COt.orin do bancos rio omlssiio. comrnnhins ou om
pt•ezns quo gosom rlo garant.in do ,Juros ria Unino ou do Estado." 

Eis nhl. E si tal não póde o Deputado ou Senndot•, po
floria o Chefe (jo Poder Exccut.ivo nccumular <Is suas funcoõns 
de gcst.or dos nossos·supromos destinos as de.PJ•osldont.o ou rli
roctor rlo bancos, ou companhias, ou ompro~ns que goznm de 
fnvot•es da Uniiio? Poderíamos, nt·gumontnndo com o ~cnso 
commum, .. sustentar que a Const!luiçii'o ·noga essa fncul
dndA no Sonnclor c no Deputado mas o confer•c no govet··• 
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nadar, quando é do todo om lnrl~ inriiRcul.ivel, que conl.rn esse 
miJHa'm raz(ins muil.n mais porlcrO.'IUS? Qual o fim dessa pro
hibicão? Toda genf.n P snbrJ. E' acautelar os interesses do EA
tado, quo podm·ínm sot• prejudicado~ •p·olo Deputado. ou Sena .. 
dor, indmido n ser nt.il, no exercício do seu mandato legisla. 
l.ivo, no banro, ~mprrzn nn companhia do que fosse presidente 
nn director. 

Em tnr.~ rnn~icões .. muito maior perigo para o Estado não 
sn1•in n accíio rln (lovornndnr, ru,in poder nn ooncessllo dns gra
cnR, favor~.· r: ~r.rvi~ns ó incompnrnvelment.e muitíssimo su
perior? 

Bem r\ 1!0 Yor, .pois, qne ó indiscutível a inelegibilidade do 
Dr. Gó~R Cnlmon, in~lr.l!'ivnl ,iuridfcn ~ moralmente. 

Jillln fi fnmlnmenl.al nntn lodo~ os preceitos da loglca. do 
rfirAif.o P rln moro!. Elia ~ immnm~nt.o li proprlo.' essenola daP 
onusns. J'rsnlt.~. dn· nnlurr1.n dos proprios factos, se estriba na 
vordadeiPa inf erprAt.nçãn do t.exto cnnRtituoional e legal e se 
nss1ontn nnA AupremoR ínf.r.ress~s dn collectividade., 

No dia sel!'uint.o rfisrut.!n o Jornal a questrto. em fl'l'fle da 
Magno t,rf do Estado: 

· •No noss~ ult.ímn nrf.igo rfnlxnmos plenamente evidP.nrindB 
n insoph'ismnvrl inolnA"ibilidnde do presidente do Banco Eco
nnm ic.n pnrn r• nnJ•r;:o dn Governador da Bnhia, lnelegihi\ldnde 
nbRoliJI.n, rrunl' nnto os princ!pios gnrans do direito, quer á luz 
,fins prr.cAitos mo.'ls cnmoRinhns r!n et.hicn politica e moral ad
mfniAlrn!ivn. Tnolegfvrl snh n nnnln do vista ,lurldico e moral, 
n F!r. G<lrs Cnlmorí n é ainda sob o pontn de vista legal e 
r.nnMffnnfonnl. Sr.nflo vejamos. Diz a lei: 

•Siío innloglvofR pnrn o cargo de Governa:dor: 

N, R. o• rhnfns r!n.q rPpnrf.içõr~ •rnh!icns do Estndo ou fe
drrnr~. IArt. 20 nnrnll'l'l\pho nriiro. da lei 1.595, de 26 do 
niln~lf' do 1922; nrls. 49 fl 2~ da Consl.ituic!io esta'duRI.) 

E', pois, olnra, cxpre~sn tormfnante n prohibicllo formal, 
P.A!ahc!nc!dn nn Jef. de ser um chofe de repartic!io publica 
nldfo Governn.dor. Orn:. 6 sabido rruc pelo contracto do em
presl.imo interno frito r.om n Estado, o Bnnco Eoonomfco, de 
f]ne ~ chnfo o $Ir. G~cs Calmon, sr tornou uma secc§o da se
.wnt.nrfn da Fnzrndn, 11mn sncr.ursn I do Thesouro. Qnem po
dm•in fnrto.'mudenr rrunlaurr r.onf;estncllo? 

O Economico pnr;sou n ser um Banco de emlssfto do apo
liens, nor confn do Esl.ndo, E' nrr~cndnr!or dos W.ulós omit.ti
r!o.•. E' o nnr.mrlor dos inms. das nmort.ir.n'clles, e dos promios. 
fndn ror conf.a do Estndo, em nome rio Estado. com o dinheiro 
~o Jilsfnrlo .. rJinrinmonto nollo r!epositado pela ·Dirootoria de 
nonrln~. Tnr!o isAn nonRiituo funopõ.~s mnge.q!ailcnR do Est.ado, 
lrnn•fnrirlns nn Bnncn. qun t.nmbom recobe do ThAsouro paga
nwnln do soJ'Viço, «0 sorteio. diz n clnnAuln VI·do oontrncto. 
qnnr nnrn o l'o~~:n:f.n dns t.it.ulns, quer pnrn os prAmios, fnr-se· 
hn .~nb 11 r/irPr.r.11n dr. 11mn r.nm.m}Rsfio compaRta de 11.m dos dl
rrr,(r.rPs !ln Rnrtr.n e !ln bmtn da F'n:enda do Estado, Nilo h!i 
J•rpnrtirno pnh!frn' rmn tnnhn, nn l'lnhin. fnncc1íns mais impnr
lnnl.o•. <Cl Eoonnmlrn, !ft dl1.ln n Dr. Odllon $1nntos om ou
lnhl'<1 rln 1022. n Eoonomfrn ó npr.nns um nuichM do Thnsouro, 
poJ' nndo l'olnJ•JI n nntndupn ctosso P~,PoloriOl> · 
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Ahi está. Logo que se i'ez o ~\mprestimo, desde o anno 
passado, que toda' gente comprebendeu que o Banco ficou con
vertido cm uma succursal do Thesouro, prolongamento da Se
cretaria da Fazenda, c, portanto, r·epartição publica do Estado, 
por dispositivos contr·n:ctuncs. O chefe desta repartição pu
blícu, o seu p!'csidcnlc, é, inncgavc!rncnte, peJos arts. 49 o 23, 
da Constituiciío, e 29 da lei eleitora: absolutamente inelegivel. 
E' uma inelogibil idade que decorre da lettra e~pressa da lei, 
do t:spit·ito que a aviventa c do~ principias jurídicos, philo
sophicos c moraes que inspiraram e8se justo e necessario pre
ceito nos nossos constituintes c legrsludores ordinurios. 

A verdade de que o Banco se transformou em uma repaJ•
ticão ·publica do Estado, não foi invocada pelos interesses da 
politica. Elia foi apontada pelos impugnadores do cmprestimll 
muito antes dessa pilheria da candidatura Calmon. Porque 
e !la resulta da evidencia das cousas. O Estudo lhe transfeJ in 
e o Banco acceitou funcções peculiat•cs e especificas do poder 
publico. A delegação pelo Estudo e o exercício das funcções 
pelo Banco, tornou este parte integrante da administração prl
blioa, com vastos poderes no que diz respeito á vida financeira 
<la Bahiu. Seria, além de tudo disparate inconcebiveJ susten
tar-se o absurdo do que o director do ensino, o director uu 
Thesouro, nüo podem ser cleit.os governado·r, por que silo 
r hofes de repartição do Estado; mas qun governador póde ser 'l 
director de um serviço publico de importancia tão superior 
que joga com os nossos destinos 'financeiros, ligados ao paga
monto do toda a nossa divida interna, no valor do setenta mil 
contos, arbit.ro o scnhot· das oper•acücs bancarias cm que se 
julga o valm· dos debitas: investido as~im do toda essa somma 
immensa de poderes que tanto interessa os credores e ao The
souro, prejudicados ou beneficiados polos caprichos da sua 
.vontade. Ahi está; a inelegibilidade do Sr. Calmon é incontes
t,avel, completa, absoluta. Inelegibilidade juridíca, porque 
contra ella se levantam princ.ipios baaicos do direito universal. 
Inelegibilidade moral porque ella 6 um attentado a todos os 
preceitos da cthica pessoal, administrativa c politica; um go
vernador dono e presidente de um banco, preso ao Thesouro 
por ligações tão intimas, que o tornam distribuidor· e sooio dns 
propcias rendas do Estado. :tnelegibilidade legal, decorrente d'> 
paragrapho unico n. 8, do art. 20, da lei n. 1.595 de 26 •le 
agosto de :1922. Inelegibilidade, por• forca dos urts. 49 e 23, 
c!a. nossa Magna Lei, evidentes, insophismaveis. Cada uma dP.s
sas inelegibilidades, só por si, bastaria para. tornar impossível 
essa candiitaturn». 

Ahi está, Srs. Senadores. O candidato que ·se quer impor 
á ilonscienciu livro da Bahia, pelas armas federncs, apresentil 
essas f.iio hellas credcncines, Governador· o· Presidente do um 
Banco, por cu,ia prosperidade é cllc pessoalmente o ·maior in
teressado, quem r•osolvoria as multiplue questões que poderiam 
surgir n r•espoito dn interpretação do contracto? E nota-se que 
esse contracto foi feito com t.acs vantagens para o bancn que 
já na sua curtcil'a ·existe depositada, pela arrocadacilo diaria da 
percentagem sobro as rendas do Estado, uma quantia dupla da 
que ·é necessuria. pura tQdo o custeio da divida, durante .o se-

'·' 
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mestre. Não me deterei na anaiyse do contracto, pois que, 
neste momento é demonstrar quão perigosa seria aos interesses 
da Bahia essa candidatura. · 

Mas, Sr. Presidente, qual é o movei que leva o chefe da 
:Naoüo, a se encapuchar no proposito da perturbar a paz de um 
dos maiores Estados da Federnoão brasileira, c que, nüo obstante 
ns perseguições tradicionaes .que lho têm movido os governos 
íedrrraes, e ainda assim, pela sua marnvilhosa fecundidade, um 
dos factores princit>aes da prospe.ridade economica e financei
ra do paiz? Porque esse intuito do provocar o desencadea
mento de lulas lot•riveis no grande Estado 'do norte, até eslo 
momento cm plena paz em todo o seu tcrritorio, lutas fra
tricidas neste momento de sérias e graves approhcnsões, 
momento que o verbo ini'lammado do grande o glorioso tri
buno que se chama Barbosa Lima ainda hontom denominou 
na tristeza do seu patriotismo, angusLiado pelos vexames por 
que esttí passando o Brasil, com a pm·spectiva dessa missão 
ingleza, que nos rebaixa, como assignalou o eminente repre
sentante do Amazonas, tí triste condicão elo Egyp!o, sob o pro
tectorado estrangeiro. Pois, neste momento, cm que sangra 
o nosso patriot.ismo ante a ameaça rios nossos credores, que 
se póde dizer, quasi que teem o ptí a nos comprimir a gar
ganta, é neste momento que o Chefe da Nacüo empresta o 
sou prestigio para os cl'iminoMos attenlados que n ambição 
poliLica dos seus adversarias de homem planeja contra o 
povo bahiano, embora rlahí decot•rnm l.ragicas consoqueneia~ 
para a vida nacional. 

Sei !lUC o Senado !.cm as suas visl.as voltadas, nosl.cs 
ultimas (has do sessão, para as leis Ol'<Jnmontal'ias. Por isso 
não quero rlenwrat·-me nesta tribuna. Mas não me é licito 
deixai-a antes de em poucas palavras descrever a situação 
om que ora se acha a Bahia, entregue aos oxecravcis desati-

. nos dos que stl vecm na foroa bruta c cóga, os unicos ele
mentos de victoria. 

Devo affil•mar ao Senado que a Bahia, que nunca es
teve sujeita t\ dccrctacão do estado do sitio, acha-se, nosl.o 
momento, sob o imporia das mais pesadas leis militares. 
Todas as garnntias maximas, que a Constituição assegura 
ao cidadão brasileiro, se acham suppressas no territorio ba
hiano; suppressas pelo arbítrio do despotismo; supprcssas 
pela vontade caprichosa dos que enfeixam o podet'. 

Correio, Telegrapho, não os tomos, ficando privados, 
portanto, da livre communicacão do nosso pensamento nt.rn
vés dos fios telegraphicos ou das caixas postaes. O tele
grapho, na Bahia, como tive occasiúo de accentuar. aqui, 
acha-se inteiramente ao servico particular da família Cal
mon. Os nossos telegrammas, demorados na sua expedição, 
retardados na sua entrega, ou desviados do seu destmo, 
adulterados nos seus termos, desvirtuados nas suas cxprcs
~õos, invertidos no seu sentido, constituem, na Balua, a 
maior falta do segurança que sn póde conceber em um paiz 
ligeiramont.o culto. Ainda ha pouco tempo, o Sr. Seabra tc
legraphava pnt•a aqui. nnnunciando-me que a ostenta{cão do 
excesso rlo podm• aU.ingira no cumulo do chefe da iscali
zacão t.olng·raphica haixar uma circular assignada - la! tl 
n cnnvic1:i\o que tem da plena impunidade desses crimes, pu
nidos poJo Codig·o Penal - Jmixnr uma circular cm quo re
commcndava quo todos os telegt•nmmas que fossem enviados 
ao Governador da Bnhia deviam deixar cópia na respectiva 
repnrtici'ío. 
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O SI\, Nu,o Pll()ANHA - O exemplo vem de cima. 
O 811. MoNIZ SoDim' - E o Sr. Antonio Calmon, lrrnilo 

do Ministro, affronta 11 opiniiio publica da Bahin, insulf.a-a no 
seu rlocOI•o, fa~endo alardo do que cllo possuo, cm sua ansa, 
como archivo PI'Ooioso, cópia de todos os telogrammas que, 
ha mais do um anno, se passam para todos os politloos rln 
minha terra, e, quando nlguma dnvidn surgo n rospclt.o do 
pensamento pollt.ico ou rla fldnlidnde rlc qualqunr rios cor!'o
ligionarlos ou advoraarios, olln li ir., nlnoromcnl.rJ, que vno l'noor
ror no sou arohivo o, rleanto do amigos que so nr-ham nm 
sua cnsn, olle o:rp(ic groR~ns Yolumcs, mn rrtw AIJ acham ca
talogados, por sorlos, o chronologicamnnto, todos os t.ole~·rnm
mas politicos que são enviados para n Bahta o !orlas os quü 
da Bahia são rnvindos parn' o t•osf.o rlo pni?.. Sr. Prcsirlnnr.o, 
rlovo ainrla nccrntunr ~n Sonnrlo rrue tnl •\ n rlrscnlnhro cm drs
nnvofl.tn•n que ~n not~> nn ndmin lst.rur,iin dos t.r.lr.f.l'raphos, qnn 
ou prrli ao f::r. Antonio Monir. que mo onvinssr pr.Jo snhmn .. 
rino nu pelo nacional, as clnusuln~ do c·ont.ror.tn que n Cio
verno rln Bahia tem com o Sr. (l(les Cnlmon, prnsident.o do 
Banco Economico, afim dr. t.ornm· mais evldnnt.o esta lnolo
gihilirladn absoluta que o impede do assumir o cargo do nn
vnrnarlor do meu Est.ndo. O Sr. Antonio Moni1. avisou-mo 
rruo hn quatro dias hnvia cxperlirlo o t.olegramma, o, ont.re
t.nnlo, só hont.em, acabo rio roce hei-o. Quanto no serviço po~
t.al, a sit.uncão se t.ornon de fnl arriem quo por nlli só olronlnm 
as cart.ns que nrnhnm interesse poriam t.or, 

Os polif.icos ria Bnhia se sentem na necessidade do, quan
do quorr.m mnnrlnr qualquer corrospondonoin epist.olar, en
viarem-na soh cifra, pnrn não ser divulgado o seu sont.irlo 
n pessoas e:drnnhas ó polit.icn. snnhorns o cronncas, nfim rlü 
cvit.arr.m o son oert.n ri navio. O Ternpo. ,i ornai rio dissirlonr.ln, 
não conseguiu ainda ult.rapnRsar os limiteR dn oapit.nl da 
Jlnhin .. Tornai rir. maior circulnçãn, l10,ir.. da cídnrlo do S. Ral~ 
vndor, nstn nRsim pro,iudicndo pela polit.icn~om !los Correios, 
não podenrfo circular cm nonhnma rins cidades visinhns. Dos
dr. qur. nqui chnA'llni niio rccrhi um só nnmoro, nnnznr rlc snr 
ello nost.o no Correio com a maior o mnis caprichosa rcguln
rirlallo .. O manifesto do Governador rfn Bahia, .iust.ificanrlo 
a rr.f.il'llrln do sou apoio tí cnndirlnt.urn Cnlmnn, nfio pourlr rn
trnr nas cni:ras postaes. 

Ahi ohcgnndo, o empregado do Correio tove, nn prnf.ica 
rlo crimr., uns oscrupulos de consciencin. Avison a quem lrvn
va os rospoot.fvos oxomplnrr.s rm fórmn rio folhetos r. rlcst i
nados a um lllnslrr. Prnufnrln Ferlr.ral, que seriam t.nrlos rns
gnrlos s! onf.rnssnm .no Cormin, Fn i nn q\JCm os t.rouxn. cnl.ilo, 
na minha bagagem pnrn dar .n rlost.ino quo dcsc.invn o scn 
autor. E' estn n sit.nncfto rios snrvicns ferlnrors na Hnhin, pm·
Ql1e isso ó preciso pnrn que r.riumphc n cnnrlirlnLuru rio il'm~o 
rio Ministro. 

E. nfio contentes com esses rlcsmnnrlos quo fanf.o aviltnm 
a nnRsn civ!li?.nçiio, os no~~o nnvor~nrioR rropnlnm hoaloR 
nlnrmnntns do port.nrhar.ão dn orrlom puhl icn. promovirln pnlnR 
forrnR fcdernos, O, conformo llSSOfi)ham, ·por rlol.ornlinnc.ün.q 
oxnrnssns rio Prosirlnntn dn nnpnblicn, q1W, rlir.cm r.Hns. nst.1í 
n1nndnnrln trnnn nnrn Minas, nfim r! c invnrl ir o sortiin lm-· 
hionn, rm mnn1nnl.o nnnorf.nno;· onvinrn novos vnsn,, rln 
,::um•rn pni'O hloqlll'fll' n porto. hnmhnrdnnr n r.irlnrlr, ORAnllnJ' 
n GovoJ•no. E esses boatos postos cm circulacilo pnl'O gnlvnni~ 
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zar a candidatura que não tom elementos legitimes do vi
ctoria esses boatos viln sendo conrirmndos pelas medidas que 
o Governo Federal tem l.omarln n l'CSpcii.o rln rlislribu ição do 
forca publica. Ainda agora, vesperns da eleição, estou in
formado de qtw o hnla!hão qttc osl.avn aqnnrto!ado r.m 1\ln
gons. t.ove orrlcm rio scguiJ•, tu·gontcmcnt.e, pura n Bahla o !:'L 
já chr.go11. 

Mas si 11 opposiciln bnhinna não oslá rcn!mcnl.o fazendo 
obra rlc logros n myst.il'icncüos Qllnnrlo nl'l'it'lllll, cm l.olc
grnmmas flim•ios pm•n o flio, que conta cr•m torlns os nlo
menl.os po!il.icns do F.stnrlo. pm•q11o, abandonado est.(L o silnu
cinnismn. n Goi'Ol'T.lnrlnT' " ~~~ H<Jil~ nmif(os fiei.•. paT'!l rtnn 
então rssns nppurnl os rio "'' Qrm, essa ostcntnc•iio rir I' o 1'1'0. 
rsso:• luxo rio prrponl.r.ncin "nnclr!mnnvel c cr•imino~n. 

Não sei. fl1·. Pprsirlrnlr, nl.<l nnrlo vnr n rosponsahilirlnrlr 
dll'retn do 81•. D1·. Arthlll' RrrnnT·rlos ne!ns factos que s• 
v:io rlosenrolnnrlo nn Hnhln. A~nnrrlo ns aconf.ACimrnt.os, pm• .. 
qun I'Opug-nam nns nwn~ snnl inwnln.~ rir jnst.icn juizos lO·· 
mnl'nrios o incrnpnc•1os inf'nndnrlns. Mns QIWT'o ohnmnr r. 
nlt.nnt•ito rlo R. 'Ex. pnm qur rllo ní\o sr rlrixr rmlll'in!;RI' 
rolo incenso rios ~cnR t.hnrifomrios. t.nnl.n mnls cffnsivos r 
prossnt•nsos nns suas hnjulnr,ürs nn poder qunnf.o mais des
abusado n violrnlo eslr sr Pnvrln nn empo!g'nnf.e osl.enl.n~no 
dn forca, cont.m n qnal ~ó nA cnrncf.ercs privile:<inclos ros
snom Íl inrlispensnvcl energia para ns resist.oncins hm•oi c as. 
r,nncn S, F.x. nm nlhnr pam os cnsinamonfos cln hisi.D!'in n 
vor:l quo al.mv(!s rlo f.orlos os socnlns c entro Iodai< ns época~. 
oA nmioros cQrl.ezõos rio podnr, os nssirluos explomc!orns rio 
chefe rln governo. sfto srmprc os ~wns pt•imr.irm• o mais cxnl~ 
tadn.~ nrlvcrsnrios. qnandn despidos das insilmins elo mnndn, 
.ià não possuem n cornncnpin rlas !:(raças 11 fnvoros q11o lhe~ 
sacinvnm a cohicn. Vingam-sr., assim. rins hnmilhaciírs rtllr 
snrrrnrnm com ns cnrvat,nrns rln snn vnssa!ngcm. nrflirln. 
j.nmhr.m, S. F.x. qnr os ncl.os rlc vinlrncia prcjnrlicnm nmiln 
maiR nos sons autores rlo qur. us vicf.imns alvcjndns. 

F.sf,ns nnncn sr sonlem liin l!'randr.s pnrnnf.r. n pror!'in 
cnnscf.oncin r anf.r n rcsnr.il.n gr,·nl ria Nação rio qno q11nndo 
se veem posl.ergnrlns nos seus direitos. feridas nos seus in
f.crcsscs Jrgil.imns ,crJ•f.ns rle q11r não lhos hn rlo fnlfnr n 
jnsl.icn rlo pnm ou nrrlnnsos na olwn rrpnrnrlorn rias T'Oivin
dicnr..iirs, n passo f!M os perseguidorns pudornm lar o srn 
dosl.ino na hiogrnphin rio todos os tyrnnnos, dn qual ó r.xomplo 
suggsotivn n virln do Nero. 

Não fn!l.nrnm n 11sso soclemdo ns maiores homcnngr.nP 
elos sous ndulnrlores. não lho fnlt.nrnm mesmo essas llomcnn
gcns qnnndo flllo prnl.icou o neto mais int'nmo que podem 
engendrar os mniores dosvnrios rlrt perversidade humnnn. Pelo 
mnf.rlcirlio qno JlPt•pot.ron com o frf.rico corfc.io dns mn Is I m•
noR circnmMnncins nfó !h~ fornrn 11restndM honras divinn.•. 
Mns qunnrlo r,hof<'Oll o momrn~n rios rnsf.igos ju~f.os c rins .in~
f.ns T'onnrnr.<iOR, qnnnrln perrlirlo o pnrlrr poln rrvolf.n rlo pn\'o. 
quo pódn tnrrlm•, mns Mm snmpre. Nrl'o niio ~nconr.ron Pnlrn· 
l.orlos ·Os .~nns copfe?.ãM um só nmi~:o nno lho fi7.ossn n cnrirlnrlo 
nfi.o do Jhn sn!vnr n vidn. mns rln lho rlm• n mort.o Qtw oiln snp
plicnvn como um rnvm•, pm• sm· o nnico meio de ev!tnr o sup
plicio ignominioso rio nzOT'I'fll:\'111' o rln humilhnQito com rtllo o 
povo l'Omnno punia os f.rnidot•lls dtl pntrln. Que s. E:c. nno SIÍ 
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illuda ainrla com as fnlsns inf'or·mucür•s que lhos dão os que 
pr·ocuram cxplm·m·, em beneficio proprio, os sous resontimcn
tos e as suas mnlqucrençns conlrn o Governador da J~nhin, as
segtll'ltndo-llw que ri fncil avr!nl.tH'II m·r·nncnr-lhe o poder· corn 
:!R for·r;ns J'edorocs. O pol'o bnhiono não soJ'J'rert\ trnnquilla ou 
passivamente essn oJ'J'rontn !\ sua autonomia. Corro-lhe nind~ 
nos veias o mesmo sangue vn loroso dos hcrrics ele Cabrito, Fu
nil c Pit•n,iú, que, com n inlt·cpiclez dns suns acções valorosas, 
eonsolidnr·nm ou lornnt•um umn realidndo comploln u nossa 
cmnncipnciw politica. Anima-me neste momento n convicção 
confortnclorn ele que n Bnhia snbert\ collocor-sc e mnnLc'l'-sc (r 
nHuro clcssns tristes circumstnncins, niio empanando o brilho 
dns suas l.rndicõcs, niio dcsmcnlinrlo o seu pnssndo do glorin~. 
Como ns pyrnmirles do Egypto, impnssivcis no pcrpMsr..r· r:lns 
órns bntidns pelos soculos, i'usl.igndns por· lodos ns tempestades 
feririas pnlos raios quo pcsvnlnm impolenl.cmentc pelo seu 
rlorso gr•nnitieo, se mnnt()m firmes, erectos o sohrnnceirns. a 
ntl.eslut•em nos homens o t\s S'Cl'acõcs que so succedom o he
roismo da sua t•esisl<Jncia n ·todos ns inlempm•ies, a torlns as 
fot•ças desll'uiclorn~ riO mundo cosmieo, assim lambem a 
Bnhin nmen~nrln pelos vendavnes da forca bl'llln, na osten
lnr;ão dos srws desval'ios, persl'guida polns explosões do adio o 
!ln l'ingnnca, nas alhrcillnçõcs vesnnicns do seu l'ul'or, ha de 
mnnler·-so mngestosn r wblimo, ot'ferecondo no pniz mnis 
um exemplo edil'icanlc e suggeslivo dn sua índomavel altivez, 
que não so abato nem sn cm·va, antes cr•esco c exaspera na 
defeso dos seus hrios c na t•eivindicnção dos suas liberdndes, 
'llll pr·r~sm·vacãn dos se11,; povos c garanl.ias constitucionaes. 
Podctn contra a sua inlog·ridade n a sua honra plane,jnr 
lodos os allenlauos da forca JJruLn. 

Mas todas essas tcnlnl.ivas ao se encontrarem com a cou
J'nca adamanl.ina da sua inl.repidez, hão de recuar vencidas 0 
humilharlns, como esses soberbos vugalhões que se atiram fn · 
riosnmcnl.c contra esses gt•nndcs rochedos, nolles hntent c Sr! 
fJtll!bt•om, rlcsl'nzendo-sc na espumarnrla hrnncn cllts snn;; eoll'·· 
J•ns, on na colem espumaniP rlo seu despcilo. (Jiuilo /lnm: 
rnnitn !Jr.m..) 

O Sr. Pedro Lago - .reco n pala\Tn. 

O Sr. Presidente - Tem a pnlnvrn o Sr. Pcdl'o T"ago. 

O Sr. Pedro Lago - Sr. Presirlcnlc, tenho o firmo proposi • 
to drl não dut• expansão t\s paixões pru•Lidarins quo so des
oncndcam no meu Estado. Sempre fugi n retalincões nunca 
prcsl.ei cul'so a discussões nem sequer n opiniões que ten
dessem pam n lel'l'eno das individualiduclos. Demais, o mo
monto não comporia essas rliscussõos e o Senado lhes ó indif
J'oronln. E assim sendo, que tem o Senurlo Fode!'al com a 
.inelcg·ibilidadfl nllcgnr!a rio canclidalo da opposicão bahiann 
no smt govm·nn'? 

Por que tmz o meu illust.t·o collcga esta questão a porloL' 
csl.mnho, quando, denlt•o dos limites ria Constituição do JJ:o
tudo, que lhe rlol'ine UlllJllnmcntc os respectivos poderes, cn
contt•nmos os olcmcntos paJ'a resolver essa situação, do ac
crkdo com a lei e l'cspcil.anrlo a nossn Magna Carla? 

Pois então a ConsLituici\o bnhiann não estabelece os cn
~os 4e inelegibilidade? 

.. _,/ 
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Haverit, porventura, na opposicão bahiana, - o muito 
monos o candidato :í suprema magistratura do Est.ado, -
CJUCm flJ'Clonda infringir dispositivos clai:os o insophísma
voi~ da ·ConsW.uicão E_staclualt 

l'orvontum ostu Constituir;iio apoia us asserções do hon
mdo Senador pela Bahia? 

O Sn. MoN.J:: SoD!lÉ - Inl.oiramonl.o. 
O Sn. PEDIIO L<~oo - Porventura, Sr. Prosidonto, so pódo 

inferir ou docrol.ar inelegibilidade po~ dcducção, pam SG im
pedir quo o povo bahiano possa livromento cscol11er o sou 
candidato? 

Vejamos o que diz a Conslituição, o com isso tGnho res
pondido ao nobre Senador pela Bahia. 

llol'ere o nrL 49 da Conslil.uiciio bahiana: 

"Prevalecem a respeito da eleição para o cargo dG 
govol'n3idol' as incompal.ibilidades definidas no art. zq, 
refel'cntes ús runcções legislativas. 

Siio l.nmbcm inelegiveis para o dito cargo: 

§ !." Os membros do Congresso Federal. 
§ 2.• Os MiniHlros <J secretarios do PJ·csidontu da 

llcpublicn. 
§ 3." Os parentes consanguíneos o affins do gover

nador· ou de qualquer do seus substitutos que se achar 
em exercício ao l.empo da eleição ou que o t.onha dsi
xndo até sois mezos antes." 

E' assim, Sr. Presirlenl.e, que a Consutuição define o 
prescrevo os casos ilc inelegibilidade para aquelles que as
piram a honra .rfc cxel'ccr a primeira magistratura do meu 
Estado. 

Mas, Sr. Prosirknto, o art.igo mencionado faz referen
cia ao ar/.. 23 da mesma Constituicão o justo é que o repila 
para a confirmação do minhas allegações. 

"Não serão elogivcis para qualquer das duas ua
maras: 

§ 1.• O governador, o secretario de Estado e o 
chefe de policia. 

§ 2." Os commandantrs dos districtos de armas e 
de corpo;; milHares ou policiaes; 

§ 3." Os funccionnrios que exercerem jurisdiccáo 
como membros permanentes do Poder Judiciaria em 
t:odo o termo, comarca ou nos tribunaes superiores. 

§ 4.' Os chefes de repartições publicas do iEstado ou fe
deraes." 

Em qualquer dos dous artigos niío encontramos um pon
to sequer em qun possa estar comprehendido como inologi
vcl o canrlirlato da opposicüo bahiann no governo do Estado •. 

E de notar, Sr. Presidente, é que n Const1tuiciio foi re
formada pela situação quo o Sr. J. J. Seabra croou a dirige, 
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para as desventuras do E~tado, e nellu se mantivex•am os dis
J!08II.ivos da ConstiLuição primitiva, que resistiram á acoli.o 
demolidora da polnica dominante. 

Mas, .Sr, Presidente, porventut•a o governador do Es
tado, dando expansão á <loutrlna que tão brilhantemente ex
pcnduu desta tribuna o meu il!ustt•e coliega, acaso o gover
nador do E;Lado J'ez inseri!• essa inelegibilidade em qual
quer lei ordinaria? Não, 

'l'rago aqui a lei eleitoral do Estado, que é de 26 de 
agosto de 1922, e at bem que uma lei dt•aconiana, cujo es
pirita que a anima é o predomio do siLuacionismo absoluto, 
no seu art, 29 veem definidos os mesmos casos de inelegi
bilidade de governudor, 

O Sa. MoNiz SoonE' - .Tá disse qual é o caso de incompa
tibilidade, 

O Sa. PmnRo LAoo - Não so trata de incompatibilidade, 
senão de inelegibilidade. Por consequencir., em nenhum caso 
está incluída a hypotheso que se quer utt:·ibuir ao Dr .. Fran
cisco Marques de Góes Calmon, qual a de fazer parte do so
ciedade anouyma de qualquer natureza, inclusive instiluicão 
bancaria., 

O Sr. Presidente (fazendo soar os tyropanos) - Observo 
a V. Ex, que est-á terminada 11 hora do expediente. 

O Sn. PicoRo L.1oo- Vou terminar, Sr. Presidente. 

O SR, PRI>StDllNTJ> - V, Ex. então pede uma proroga•;üo. 

O Sll, PEDRo LAGo - Peço u V, Ex. que consulte o 
Sonado se mo permitto a prorogação de mais cinco minutos, 
para terminar a minlha oracão. 

O Sr. Presidente - O Sr, Senador Pedro Lago requer a· pro
rogaciío da hora do expediente por cinco minutos, Os senhoras 
que approvam esse requerimento qnciram levantar-se, 
(Pausa.) 

Foi approvado, Continua com n palavra o Sr. Pedro Lago. 
O Sr. Pedro Lago (continuando) - Muito agradece a bon

dade da prorogacão. Sr. Presidente, o artigo 25 da Constitui
l'ão da Bahia estabolocc, do J•ererencin t\ inelegibilidade: 

«0 Deputado ou Senndm· nfio póde ser presidente ou 
fazer parLe de directorias de bancos de ~missão, com
panhias ou cmprozns que gozem do garantias de juros 
da União e rlo Estudo.~ 

O Sn. MoNiz Soom,;'- Está ahi. 
O SR. PlloRo J"Aao- Não está uqu(, Sr. Senador. O que 

está aqui é a detcrminaçiio rio que o Senador ou o Deputado 
est.adual não podo I';\ I. O I' eH ses oncat•gos. O cnnd i dato da opposi
clio nüo está incurso nos dispositivos deste al'ligo. E que o 
ostivease? Ora, o Banco Economico da Bahia, do qual ó dire~ 
c to r, nlio fl emissor, nem goza de garantias do ju-ros. 

O Sn, MoNIZ Soonm' - Pm•dfio, 6 um -banco do emissão do 
.titulas. V. Ex. entfio u!io leu o contracto, 
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O SR. Pmno LAGO - ConLinúo u rc~ponder a V. Ex. quo 
o Banco Economico da Hahia nüo ,) emissor, absolutamente. 

Por ahi vê o Soondo que uúo IJn dispoBi9ão nenhuma da. 
ConsLil.uicão o da lei oleiiUJ:al do Estu·do que 1m peça. o Sr. Dr. 
Franciso Marques do Góes Calmon de ser o govlll'!lador da 
Bahia. 

:E al1i estú, S1·. PJ·esidcnlfJ, como ns textos legaes. e constt
tuoionaes, são.de uma clarividencia absoluta no tocante a inele
gibilidade. 

Amanhã se l'ere o pleito governamental na Bahia. Natu
ralmente - c tenho o prazer de annunciar ao Senado - dclle 
s!ihirá trinmphantc o Sr. Dr. ,Franciscn de Góes Calmon, por
que é esla a ventado do eleitorado, ó o desejo eloquente de 
todas as classes da Bahia. Eleito, será reconhecido, será em
possado, embora o nobre Senador allcgue e affirme que os dis
si<ientes dispõem do poder verificador. 

O SR. !I!ON!Z SoonE'- Quem disse isso? 
O Sn. PEDRO LAGo -Neste caso, cm vez de S. Ex. fazer 

um appello ao Senado, como o fr.1., deveria dirigir-se ao poder 
vericndor do· Estado. concitando-o a respeitm· a loi, porQue cu 
daqui, o oonoHo a re~peitar a Constituição de 2 de Julho e a 
vontade do povo bah1nno. 

Tenho dito. (Mu.ito bem: m11ito bem.) 

O Sr. Presidente -Está terminada a hora do expediente. 
Passa-se á 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Laura Muller - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador. 

O Sr. Laura llfuller (pela ordem) - Sr. Presidente, es
tando já dislt•ibu ido o avulso do pm·ecer da Commissão du 
Finanças sollt•c o or~.amento dn Receita, c havendo urgencin, 
como sabe a Casa, em votal-o, peco a V. Ex. consulte o Senado 
se consent~ que, sem prejuízo da urgnncin já hoje concedida, 
seja lnoluida na ordem do dia da sessão de ho.fe, para discuss!lo 
e votaclío. 

O Sr. Presidente - Os senhores que concedem urgonoia 
para a disotu•:;iín e votncão immedinl.a do Orr.nmento da Guer
ra, queiram levantar-se (Pausa.) 

Foi concedida. 

Os sen !Jores que approvnm n r•oquor·imcnl.o r! o SJ•. L,llJJ'O 
Muller, queiram lovnntnr-se (Pausa) 

Foi concedida. 

Submet.l.eref oppm·tunqmcntc ó. discussão c volncão r '):·-
~umento da Receita. . 
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OR()AMEI\TO DA OUERRA PAHA 1924 

Continuação da 3' discussão du proposição da Gamara 
dos Deputados n. 108, do. 1923, que J'ixa a dospcza do Minis
tcrio da Guerra para 1924. 

Encerrada. 

O Sr. Presidente - Estiio no recinto 32 Srs. Senadores. 

Vou iniciar a votação. 

N. 1 

Acrt•oscente-so onde convier: 

Art. O consullm• jurídico do Gabinete do Minisl.t•o da 
Guorrn, a que se refere o decreto n. 17.853 A, de 31 da de
zembro de 1915, passará a ler a denominação de consultor ju
rídico do 1\!inistel'io da Guerra, com os mesmos onus o vnut.a
gens do da Marinha. O referido çnrgo será provido el'l'ectiv:•.
mente por um auditor ou pt•omotm· de JusLica Militar, do livre 
escolba do Presidente da Republica - Carlos Ctrvalcana. 
Pedro Lago.. · . · ': 1 ·• 

Rc,ioitada. 
N. 2 

Corrija-se· u verbu .TusLica Militat• para utlcnder ao paga
mento do mais um escrivão nn G' circumsct•ipçíio, crcado pelo 
decreto n. 15.635, do 2G de qgosto de 1922, o jú om exercicio 
desde 2 de setembro do referido anno. 

Approvada. 

N. 3 

A c crescente-se onde convier: 

1 
'I 

Fica o Governo autorizado a abt•it· o Cl'edito neJossm•JO 
pat•a pagar os vencimentos do 3' escrivão da 6' circumscripção 
Judiciaria Militar cm ·exercício desde 2 de setembro de 1022, 
correspondente ao anno de 1923, que pot• engano niio t'igur·ou 
na tabelln orcnmentnria. 

Approvada. 

Annunciada a votação da 

. EMENDA .. 
•.-', .i 

N. 4 
,, .... '""'f'l 

ArL. O qundr•o dn ot'f'icinn elo chapas o cinturÜI!S, fJ••)ios. 
OSJJOI'US o estribos do Arsenal do Guot•ra do Hio da Janeiro ~ 
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const!t~i!Jo do modo abaixo c Jic~1 1!01' o:;so 10011o incot'!JUi'aflO 
;ís. ollwnm~_ do mesmo Arsonal, di!nmuida de i :793$ a !'espe
o(Jvn do tuoao orçamen tarin: 

OFl'ICINAS DE GHAP,\S E CIN'l'UltÕilll, E'l'D. 

Quantidade - Categoria - Vencimentos annuaes 

1 operaria . . . . ......................... . 
3 ditos de i" classe . . .................... . 
4. dilas de 2' classe , . . .................... . 
6 ditos de 311 classe ......... · ............ . 
7 ditos de 4" classe . . ................ , , .. 

lO diLas de 5' classe ...................... . 
H ditos de G• classe ..................... .. 

Aprendiz: 

i de 111 classe o •••• o •••• ·' ••••••••••• ofo. o •• 

'1 dito de 2" classe . . ....................... . 
i dito de 3" classe . . .............. ,,, ........ . 
2 ditos de 4~ classe . . ..... · · ....... ~o: ••••.••• 

- lrineu Machado. 

5:475$000 
9:855$000 

H :680$000 
15:330$000 
i5:350~000 
i7:250$00C 
20:440$000 

1 :W5$000 
803$000 
581,~000 
365$00() 

98:207$00U 

O Sr. Irineu Machado - Peco a palavra pela ordem. 
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Irineu Machado. 
O Sr. lrineu Machado (pela ot·•Jcm) - Sr. Presidente, re

queiro ao honrado relator que concorde em approvar a emenda 
pnra ser destacada, afim de coMtituir projecto á parte. 

O Sr. Sampaio Corrila - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Sampaio Corrêa. 
O Sr. Sampaio Corrila (pela ordem) - Sr. Presidente, a 

Commissão não faz nonhuma ob,ieccão cm alterar o seu pare
CCl', conRerltinào na solicil.acüo feita pc,lo nobre Senador pelo 
Dist.t•icto Federal, no sentido de destacai· a emenda para uonsti
tuir projecto á parte, ouvida sobre o assumpto a Commissã~ 
de .Mn!•in'ha e Guerra. 

O Sr. Presidente - O Sr. rclu.tot• modifica o seu parecet• 
sobre a emenda n. 4, no sent.ido de ser a mesma destacada para 
constituir pto,iecto á parte, 

Os senhores que approvnm o parecer. queiram lovantar
ôe. (Pattsa.) 

Approvado. 

N. 5 

ArL. O Poder Executivo mll;ndará matricular na l~scola 
Militar do Healengo, os ex-ulumnos que tenham sidQ de~ I iga-

s. - Vol, XIV 28 
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dos, uu oxeluidos, da mesma Escola crn 1022, clovendo-:lhcs ser 
oxl:ensivas 1l;odas as •concessões feitas nos acLuaes a1umnos 
~. !Jom assim, cancellaclas, para todos os ·eff.eitos, :as notas de 
dcsligumenLo ou exclusão que acaso tenham. 

Saiu das sessões 19 de dezembro de 1'9'23. 

Approv-ada com a seguinte 

Sltb-amenda 

·On!Jo ·se diz - O Poder Executivo mandará - diga-se -
{J l'oder Executivo fica autorizado a. 

Annunciada ·a votação da 

llMENA 

N. 6 

Oxide convier.: 

A:rL. E' o Poder E:tecutivo .1utorizaào a relevar ll. 
prcscripcfio cm que incorreram as praças reformadas do iExer
c•vl:o. '1'" 'Sillrgcnl.o Jcronymo Fernandes de ·Carvalho, musicn de 
2" classe Franuisco Jlodrigucs de Carvalho e o cabo de esqua
dm Mn'Mc'l Pnltt•o ·ÔI'l Nru;c·imonto, 'JlUP!l. reclamarem o ··pr•emio 
Llo um •conto <lo réis ·.(1 :000$) a que Lccm direito, ax-vi da lei 
n. 2.55t, de 20 ac setembro de 1874, abrindo para isso o ne
cessario crilcli'Lo na importunei a total •de s.~000$000. 

O ·sr. Ir'ineu 'Machado - Poço a palavra ,pe1a ordem. 

O Sr . . Presidenta - •rem a .pnlnvru o Sr. I!·ineu Machado. 
O -Sr. Irineu Machado (pela ordem) - Sr. Presidente, tra

ta-se de 'uma l'elcvação de prcscripç'ão cm ·beneficio 'ele trA~ 
~argontos ·l'Oformados. 

·Qnunda ·os .sargentos ·tio r•eformam, teem direito, .em fncb 
rlu. ·Jogislação ·cm vis-oJ;, <lesde •1874, ·a ·1 :.000$ de premio. -Esse;; 
Lros saJogonLos, ·dcsproL~!ddos, 'Sem ·pal.rono, ·infelizes ·O igno
J•ont.Bl:i •do -seu diroito, •não requereram .a bampo •ess~ .pagamen
to, com c•sas ra~õcs e como indieam GS fins .e:cpvessos .da •relo-
vai.'ÜO (]a lli'CSOJ'ipciío. . 

Elia é •mini ma ·c ·ou pccl i riu no ·homado ·r•elator .que se niiu 
ti}JpuzoS1le i\ 'Stlll ·npp1•ova0ão, 'Visto •LJ>Utar-so. de quantia .in;:;_ 
~nificnntc para os cofres puhlioos c lpn.~a •nós ·ouLros,, mas ·de 
HJ'andc J•clcv.uneia pum os humilde; reformados do E'l:crci'o. 

O Sn. CAru-os C.wALCAN'I'I - Muito bem. 
O Sn. IniNgc ThiACnAno -Em o quo tinha ·n 'dizer. 

O Sr. Sampaio Corroa - Peoo a pnlavt•a pela or::lom. 

O Sr. Presidente - 'l'cm u pnlavru o Sr. Sampaio Cu·reu. 
·o ··sr. 'S11m11aio IOc>rrôa ~pó lu orllclh) - a•Commissiio m~tnLem 

unil'orrnomcntc ·o ·or•itct•io ·do 'nlio ·nucoilur 'no areamento ne-



n).tu1u~ rctcn~.ão .de prescripções. E' verdade o quo asseve1·a o 
nobre ScJ~ÔOI', isto é, de que, no caso, se w·ata de pu:;ameat.o 
do um premio d~ pequena importunei a, c o Scnndr, .é soberano 
pôde ~ec~dir como entender .e Julgar de Justiça. 

O Sr. Presidente- .o Sr. Senador Sampaio .Corr•ôa modifica 
o seu parecer, no sentido de aconselhar o Seoado ~ app!·ova-

. cüo da ,emando n,. 6, · 

I 
.Qs se.nllores que approv.nm a emenda, q~lCi:I:am lcmllf.ur-sc 

,Pausa) 

FD! approvada. 

N. 7 
,Qndo convier: 

Art. Na vigencia da presente lei será nomeado 2" te
nente para ·O quadro de contadores o 1" sargento .Qscar 'l'w·
ros das AJbagas, do ·21" batalhão de caçadores. 

Re,ieitada. 

l:lala das sessões, 19 de dezembro de 1923. 

Annunciada a votação aa 

EMimDA 

N. 8 

Fica o Poder Executivo ,autorizado a .preencher as :vagas 
existentes no .ef.focti.vo de paz .do quadro de offic i aos ela .ar~ma 
do infantat~ia, .organizado Jlclo decreto n. 1ii.235, .de 31 .do 
rlozembno .de 1921. 

J\S .pron10Cóes dccorwnl.oti sm:ão l'oila~ du accô1;do .com o 
dcct•oto 'n. 1.:Jú1, de 7 de ferer:cil·o de 1~01. sm•yindr->~c do 
saldo da verba voladt1 para pagamento a '•72 Hcgun(los-tu
nuntcs, visto só exi:ltit'28'1, conforme se vê nn ,iustH'iO!I\>iio da 
presento erncnd(l. 

Rio do J.anoiro, 10 tlo tle~emb; o de HJ2~. - Pcmto tlc 
l•'1:on'lin. 

O ·Sr. Paulo do FrontiJl - Poço a palavra pela ot•dcm. 

·O·Sr. ·Presidente- 'l'cm a palavra o St•. Pnulo de l"rnntin. 

:0 Sr. P.aulo .de >Frontin (twla (ll'riom) - St·. Pt'Oôirlnn!.r, a 
Cm()uda 11.:8 .é uma simples aulf)rizac.fin; nfin, ,:. ruwl.t~tll.n, 11lml 
onl<JJH!a :laxut.ivu. Bllu declara .(]tW !'iea o .Pntlel' ,]~xecul.ivo 
U\1/QI!iZU!ltl .ll :!lCl1llUClll•l' Jl,q .Y;tg'l\ .. , .e;.:is/IJ/1[1.'·' IIII urfeclii'O rio 
Jln% .do ·f!Ullr;h:o do of.l'iciue,; da at·mu elo iuJ'anl.ut·üt, orguni
%1.tdo .. pelo .doc11elo n. 15.235. Do morto que, souclo uma aul.o
l'.l%aciio, ape~nr do illustro 1\ohllot• doclamr no seu pm•ecnt·, 
que nüo pódo acoeitar n emenda porque traria porturbacllo 
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ao sm·viQo do l!:xereito, c vne de encontro no projecto do Go
vel'llo, - tml.undo-se de uma autoriza~.ão, si o GoV<JL'JlO cu
tendet• não usat• delln, pelos mol.ivos constantes do parccot·, 
olle assim proccdorú. Como uul.oriza~ão c dcautc da jusLi
i'icauãu longa, que não quct•o lm· pam não cansar u aLLonuão 
do Senado, pat•ecc-me que não haveria inconveniente cm set• 
upprovnda a emenda. 

O Sr. Sampaio Corrêa - PerJo a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - 'l'om u palavra o Sr. Sampaio Corrêa. 

O Sr. Sampaio Corrê a (pela ordem) - Sr. Presidente, a 
Commissão do Finuncas deu o sou parecer sobre esta emenda, 
conforme dcclal'U, depois de ouvit· a administração, a res
peito da mesma emenda. A adminisl.rauão não lanuará mão 
lia autorização que nolla se conl.ém, porque entende que a 
organizuuão pt'OJ>nsLa ,; pre,iudicial aos set'VifJOS do Exercito. 
E, pois, no casu, emiJuL'a ~c l.ral.c de uma au!.orizac;ão, que não 
será, com cerl.eza, exccul.udu, cumu della poderá advir alg'lJmu 
perLur!Ja,Jiio rmru o servi1;o elo Exercil.o, u Commissiio não 
ueceilou a cmendu e pede pet•missão ao seu nobre apresen
tante pura manter o seu pat•ecer, de uecôrdo com a solitacão 
da administração. 

O Sr. Paulo de Frontin - l'cço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem u palavra o ;:;r, l>aulo de Frontin. 

O Sr. Paulo de Frontin (pclu ot•dem) - Sr. Presidente, o 
illustl'fl Ministro da Gucrt·a não so acha na Capital Federal. 
O meu eminente amigo, digno llclal.or do 01:camento da Guer
ra, não puude su r.ml.eudcl' com o prineipul rcsponsavel pelo~ 
desl.inos uo Exe1·cito; enl.cnclcu-s", naturalmente, com o chefe 
do Estado-MaiOI', que 11ão poderia., por :ma vez, sem consul
tar o Miuistt·u, resolver uma lJII estão dessa natureza. Si ri 
emenda fosso l.axalivu, ou concordaria plenamente com o il·· 
lustre relalm·, mas como se !.rata rle uma autorização, ·si ,.;. 
J'eol.ivamenle as informações que se obtiveram forem manti
das, o Oovci'IIO usut•ú llella. PefJO venia, portanto, para in
sistir na approvncão da emenda. 

O Sr. Sampaio Corrêa - Peco a palavra pela ordem, 

O Sr. Presidente - '!'cm a palavra o Sr. Sampaio Corrua. 

O Sr. Sampaio Carrila (pela ot•dem) - St•, Presidente, om 
rclar;'fi,o ao f!aso, as pnnderur.ür.s J'eitas pelo illustro Senador 
JH!lo Disi.J•icl.o Furloml, acm·ca da uul.orizacüo, teem inteiro 
cubimr.nLo. O Govcl·no lunçnl'tL müo da medida a que estt\ 
uul.orizarlo pf!lo CongTcsso, si assim o entender. Mas, com ro · 
la~no ús inL'ormuçüos, ollas mr. L'ui·am prestadas, do fact.o, 
pelo J~studo-~Iuior, que, pot• sua vez, . se entendeu, uijo sei ~~ 
oom relação a este nssnmpl.o, mas em· outros relativos ao o r· 
cmrwnto da Guerra, pot• tQlr.grumma, com n Sr. Ministro. Eu 
mesmo l.ive opporLunidade de receber nlb'Umas communica 
cõcs feitas pelo Minisll'O da Gnerru, r.:rn resposta a consultas 
a clle dirigidas, devendo, lealmente, dizer i[Ue niio recebi 
nenhum l.clr.b"l'Rmma do Sr. Ministro sobre esta emenda, ntas, 
sobre ou trus. · 
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Esta cru a inl'or·ma~ãn ~un malmcnl.c l.ínha n apresentar 
ao Sonnclo; o nm t·elac'fio no caso nnrtn mais me cabe di?.CI' do 
que dissll ainda ha pouco. O R~nadn .-, sobm·ano, Si votai' 
pela approvnr;iio da medida. a Gommissãn de Finanças, por 
isso, não se sentir·:\, cm ah,,ollll·O, molinrlradú, porque, sondo 
uma medida elo an l.orizar:ão, o Governo .pódo deixar do :oe
c m·rcr a e li a, . 

O Sr. Presidente - Os senhores que npprovam a emenda 
n. S, com par•cccr· r.onl.rn:•io ria Commissão de Finanças, qur,i • 
mm se lcvanfar. 

Foi rc,ieif.ndn. 

!lc,ieit.adas as 

N. 9 

,\ri.. Fica annnllnrln n l.rnnsferrncia dn 1" tenente r·e-
l'm·mndn Alhrrf.o Alvim Clmvrs rln arma rir. cnvnllnrin .pnrn a 
r! c in fanl.nl'in, ncnndo o mesmo cnnsirl~rnrln refor.marln nu 
posto qrw !Ire r.ompc!.in si n~.o h'onvrssc sirln l.mnflforido J" 
nr•mn, - Pm·e.ira Lobo. 

N, 10 

.Ondo convi PP· 

Fica o Pnrlr.r Exccnt.ivo nnl.nr•ir.nrin a prc~nchcr as vngns 
oxisl:cntcs no rffoct.ivn rlc pnz rio qllnrlro rlc ofricine.~ rb 
nrmn rlc infant.nrin, organir.nrlo prlo r!rcroto n. 15.~:15, ... , 
.11 rio rlczrmhro de 192·1. 

As promo~õcs rlecnrrcnt.r.~ seriio feitos cln nocôrdo com o 
<lrm•rt.n n. 1.3!í1, rir 7 rir rrvrrrirn rir JRnl, scrvinrlo-so !lu 
Ralrln ria vrt·bn vol.orln para pnl(nmcnln a rí72 srgrmdos t.r
nrnl.r.s, vislo sfl exisl irrm 25'1. eonfnrmr sr vA no .inst.iflr.n
':nn rla pt•r;tr.nl.~ cmrnrln. 

Snln rlns scssíins, 19 rlr rlczcmhrn rlc 1923. - ftfnrcil.io tle 
r.ar.r1·do. 

N, 11 

Os officincs do Excrcil.o c Armnrln qnr forem .inlg-nrlns 
incapazes para o sorvicn srrfin r•crormnrlos immcrlhtnmrml.c, 
sPm ont.rn qllnlqncr formnlirlnrln, rnm l.nrlns M vcncimr.nfns rio 
pnsl.o cm IJUC forem refnrmnrlos, rlc.•rlc rmr lr.nhnm mais rl'e 
~r, nnnos rlc ser'Viço. 

Saln da., sessões. tD de dezembro rio l!J23. - T:'"·'chin de 
J\111/rrule, 
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N. ·12 

Ac'crc~ccnlc-so nnrlc convier: 

/t rlispositiio rlo nrl .. 7G d:t lei n. r, .ô32, rlc 6 rJ'c ,janeiro 
tlo 1D~:I, fica exlonsil'a nos rtiiXilial'c., rle auditor nomca•l~< 
nuciHo:•p;;, cni l'il·lur/íJ do dec:·elu 11. l·í. ílíO, rln :10 rlc oul.ubt•o 
do 1H20 (CodigO ele O•·gunit.n(;~o .f:Hlit'inl'i!l 11 I'I'Messo Mili
ta~), J'ti1.ertrlo-SfJ na fahcllti n •:omroton!.o allomção. - Pi'l·es 
I:cbell''. 

N. 13 

Dndo convier: 

O Governo nproveilal'fi nas vagas do primeiro posto que 
se derem nn quadro do offioincs pharmnccuticos do Exercito, 
no nnnn do 102~. os snrgcnl.os formados cm pharmacia po:· 
nscoia officinl ou reconhecida, existentes nns l'ilciras do mes
mo Exercíto, com 12 annos etc pracn do Bxcrcit.o, bõn con
ducta ~ivil o mililm· e mais de dois anuas elo set";iços pro
l'issionuos prestados om eslubclccimontos milil.ares, nns mes
mas r~oi!(lições. oin que foram outros s:wgcnlos aproveitados 
pelos leis Ol'('amon lurins de 1 !117, I DI O e I 022; qnc nomeados 
lllio dei:taríio vngnioi poi· sul'úin riggregados c, po!'tnnf o, eco ... 
!llomla Plil'll IB cofres dn NU('ÜO. · 

Sala das sessões, ID de rlozoJi:bro de iil2:l. -iÍf(tJ/Iso Ca
marrto. - Oclacit'in tio Aluuqu.m'!J1W. 

N. 17 

Art. Continuam cm vigor ns disposi~ões do :u·t. 60 
dct lei n. 3.G7~. de 7 de ,inneiro de 1!11!!, relntivhmente aos 
resl.antes nul.orcs da àc•:ão .iUridicrt cm andatiJortto no Suprcrno 
~:ribunal Federal, ex-segnndos-1 onen l.es picncldí'cs do Exer-
ci to. - Lau.ro Sorh•é. · 

N. 18 

Os actuacs confcrcncistns dns Escolas de inlendoncin MI'fio 
.providos no excrcicio dos sons cargos, por cinco m111o~. com o 
dlroilb do reconclliccão por Jgnul 1.1Jlnpo, omqunuld IHJtn scJ'
virem. - Pereim Lobo. 

Approvndas ns 

EMENDAS 

N. f4 

A' vcrbn 10' do oJ•cnmonl.o da Guc:·rn (solrlos. el.npns c 
grntificncõcs dr pracns iJc prof.) : 

HcslnhelrQn-~c o sogTJinto: El.npns rle <1$800, cada nmn, n 
2ii0 pt·nças ~no soi·vom na Commissiio do Linhas '.J.'clogra-
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pilicns do Ma /.lo Grosso no Amazonas, 1,39:200$000. - Lm: 
,\dolp/t...,, - Josâ ,Jl'tt'l'lhlho. 

N. 10 

Accrescen le-se ou elo convier: 

Arl. Pica incm·poracla a Icgis!nçiío permanente o ar-
Ligo G7 ela lei n. <1.555, de 10 de ugost.o do 1022, revigorada 
pelo nrt.. 5.1 da lei n. L ll32, do O do ,janeiro de 1923. -pauto 
da I•'·ronl'in. 

N. 19 

Redija-se nssim: 

Parn pagamento mensal, om parles igunes, de oito confc
roncistns. - Pera'ita Lobo. 

N. 15 

Corrija-se a verba "' ",Tnstiçn Militar", na parte refc
t•onlo aos auclilores da .Tuslion Militar, nas 6', 10' o 11' cir
oumscripoõcs ,judiciarias, rio ncoôrdo com os voncilncutos 
J'i:.:udos no decrol.n n. ". 5ü!l, elo 2G de agosto de 11l22, para 
o ,iniw dos Feitos da Fazenda Municipal, nos qual esl5o cqui
pat•ados cm vencimentos na qualidade ele auditoro~ eh Ca
pil.a! :Fodcrnl c Rio Grande elo Snl, e:c-·v·i dos arts. G', n~. 2 
o 7 da lei n. 2G, de 30 de dezembro do 1800, o art.. 2" do 
decreto n. 821, do 27 de novembro rio '1901. 

Annuncia-se n votação da 

N. 20 
I. 

E:MllNDA 

Ondo convier: 

Estando cm oviilcnle dcsigualdndo do rernunnrn~fio o~ 
patrões e mnru,ios dns fortnlozns dn lmrm do Rio do ,Janeiro, 
com os patrões e mnru,ios da Inlcndcncia da Guct•t•n; fica o 
Governo nulorizaclo a normalizar essa sil.uncüo, oquipnrnndo 
os seus vencimcnl.os. - l'crcirn LoiJO. 

O St·. Pereira Lobo- Sr. Presidente, fu,io sempre de tor
nar-me aborrecido de meuo pares por insistir soht·~ tnl on 
qual cn~o. Thlns ng·ot•a. son l'ot•çnr/o n insistit• c appc!l.w pr.t'il 
o Sr. !lelnlol' do nrcnmcnlo ria Guerra com reinciTo n equi
dade qnc so vne cstnheleccr r.nm cssrR scrvcntuurios dns for
talcl.ns. Bsscs !Jomcns c~lfio 1.'111 ovidonlo dcsigunlilncli!, como 
lll\ ,i11sl ificnt'fio do emondll 011 pt·ovci. 

'l'on!Jo simplosmcnlo auo appcllnr no momcnl•1, pnl'll a 
Commissüo do Finnncns, i1ois ú l.iLo pequonu 11 dosocsn, cJllO 
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n~n podor:í dir.cr que clla virit_ gravar a actual siLuac5o do 
pair.. Tm!.a-sc ele servidores que, alem disso. nfio pórlem per
mancr:cr na dPsigunldarlc cm que cslfio perante os seus callegas 
elas ntürns rcpaJ•Iiçõcs da Guerra. 

Nestas condições, per:o ao illustrc RelatO!' rlo o,•çamonlo 
quo 11111difiquo o Beu parecer não no Renlido rle beneficiamento, 
mas dl• render justion c inlcim r.quidadc a esses miseras 8er
ventunrios, 

O Sr. Sampaio Corrêa - f?eço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavm o honrado Senador. 

O Sr. Sampaio Corrê a - Sr. Presidente, sobre esta 
emenda jú apresentada em 8egunda discussão. , . 

O Sn. PEREIRA LoBo - E retirada para ser apresentada 
novamente. 

O Sn. SAMPAIO ConntlA - ·!· .retirada, com parecer ~on
t.rario, a Comrnissiio de Finannas cmii.t.iu o seu vof.o declaran
do que não podia accetLal-a, pÓrquc. ele Juna rnanoil·a unifoJ•rne, 
recusoJt loclas as q11e tratavam de equiparação, tão justas. 
lalvez, quanto a.quella que foi npresenl.ada pelo Sr. Senador 
Pereira Lobo. 

A Cornmissão não podia acceitar as equiparações regula
das em rnat.eria de orçamento, pelo mesmo principio dos va
sos cornmunicanf.cs. em que um accarreln o desnivelamento 
dos out.ros. " 

No grupo das emendas apresenLaclas, ha uma, a do Sr. 
Pereira Lobo, cquipm·nnrln os marujos das fortalezas da Tn
t.enrlencia da Guerra. 

Existe urna onlra equ ipamnclo ns ela Tn trndencin dn 
Guerra á uma /.Pt·ccira rcparl.içii.o. 

O SR. PEREIRA T"ono - Mas a emcndn'rcferent" õ't Inten
dencia da Guet·ra, penso q11c seria dn menos ,insliça elo que 
esta. 

O Sn. SAMPAIO ComulA - Pcrdfio, 0 uma opinião de 
V. Ex. Acrcclit.o que sr!,ia verdadeira ,mas c lia s!l 11oder:i srr 
bem avaliada rliscntindo-;;r cnlmnmnnt.c o n.ssnmptn. Depoi~. 
não pócle ser convcnienfrmrnln vrntilacla, rnm a ,in;;l.iça ne
ce;;sario, em nma lei •ln nrcnmcnfo. Pm· isso. a Cnmmi~snn Ia
menta profundarr!cnt.c nfiÔ poder acqnicsrm• JÍf' pnnclcr·~r:üc~ 
dn nohre Scnarlor pcl,, Eslndo rir: Sergipe. 

ReJeitadas as 

llMF.Nl.JAS 

N. 2?. 

Onde convier: 

Fica n Govm·nn anfnrizndn n revcr.n nrl. nii rio T'eg-uln
mento haixarlo com n rlrPrrl.n n. lii.031,, rir 22 rlc jnnrh•n •lC 
1023. no scnt.irln rln nwlltnr rrg-nlnriznr ns f!J'al.ifi:'nriírs rlns 
o ffir:i a cs rnfoJ•mnrln' qn r ,;;m•vPm rm rl iffrlJ•rnl r" r o mm i.•sücs 
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no Minisl.erio da Gue!'l'a r nas circnmscripn<1cs rio rccrlll.a-
mnnfo mifiLnt\. - l't'i'"il'o L"bo. • 

N. 23 

Aos acÍ.uaes capilãc~ e primeiros tenentes do Quadro de 
r.onl.nclores o rlo rxf.inclo Corpo de Intendentes o Governo con
corlm·ú matricula no con·r.n t.e anno, nos' cursos das Escolas de 
rnt.cnrlencia, inrlcpenclenLe rio concurso, para que os referidos 
officinrs possam se aperfoir;om., a exemplo como se procede 
com os officines comhal.enl.os, modicos o vcterinarios. - Pe
rr!il•n. Lobo. 

N. 24 

Onde convier: 

ML. Dut•anlo cssr annn ('I 92ft) o limito mnximo ria 
idade pmscripl.a para as mat.r·icnlns na Escola Mil i lar sr.!';\ r! e 
22 annos. -- Olcrtw•io NntiJ. 

Approvada o 

N. 21 

Onde convier: 

São extensivas aos officines rlo Exercilo o Armaria, re
formados compnlsoriamont.o rlP 1 clr ,innoiro nt.r\ 3·1 de maio 
do 1922, as vnntng·cn.~ consfnnfos dn lei n. 4.iiiifi, ele 10 de 
agosto de 1 n22. - Perei1'a Ln/10. - Lnnro Snd1•r!. 

Annunciada n votação dn 

N. 25 

Accrescent.e-sc onde convier: 

Art. Será contada para todos os offoit.os a nnl.ignidade 
de promoção do 2" tenente reformado rio Exercito .Toão Sa
raiva de Albnquerr]lw, du dntn rir llt de agost.o rlo tROit, qunn
rln foi commissimmdo no posto de nlfr.ros. 

Saln das sessões, dczemlwo rio 1023. - Euscbio d,. An
rlmtle. - Amu,io Góos. 

O Sr. Eusebio de Andrade -Poço a pa!nvrn poln ord"m. 

O Sr. Presidente -Tem a pnlavrn o Sr. Ensehio rio Anrlrnrle. 

I 

• • i 
I • L • 
I' , 
l 
! 
I 
I 

·-' ~~·-
[ 

I 
~ 

I 
I 
I 
··••• 

' '. 

• 



ANNAES DO SJCNADO 

O Sr. Eusebio de Andrade (pela orucm) - Sr. l>r·csidenLc, 
veniJO pcdit· ao homado J•clalot· quo conr:oruo 11a a~IIIOI'a~.iio 
da emenda n. ~5 pum consLiLuir pro.iccl.o cm separado •. 

O Sr. Snm:pnio Gorrôn - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - •.rem a palavra o Sr. Sampaio Corrên. 

O Sr. Sampaio Corrêa (poln ordem) - Sr. Presidente, a 
Commissüo uilo se onnüo a que a o111emla n. 25 soju appm
vndu afim do set· uesi.Qcada para con.~l.iluir· pt•o,jocto cspollinl. 

O Sr. Presidente - O Sr. relator modifica seu parece1· quan
l.o ú r:menda n. :!G nl'im de c[ne seja app!'Ovada para consti
tuir projecto especlat. Os Srs. que' a approvarn queiram lc
vanl.nt•-se. (Pausa.) 

Poi approvudu. 

Approvadn a 

EMENDA 

N. 2ü 

.Ficam Pxlensi\'as ans nt'l'í('iaes nsvlarlos anl.1!s de Hl~l n~ 
dispusi(JÜfl.~· das lnis 11s.- .~.Gfi:,, !ln 1!1~!.!. o .~.li:L2. dn r~OI'I'I~Ill.r~ 
:umo, que n~anclarn rlaT' l.t·es r~lapn~ sem rli;.;f,iner;fio tio posto, au.'i 
(d'riciaes qr;e 1'nr·e111 nsylat.!o~. 

Sala rlns sessõr.s, 1fl de dcwmbro de 1923. - Eusebio da 
lludrrulo. .-

Sub-emmula 

Accrcsccnlc-sc in fine: c nos mesmos termos ria lei cil.arln. 

llcjnil.nri:IS ns 

~. 27 

Sn.in Ol'r.ndn, ~1'111 :urglllP!lln dr'_ dr~:-tpr~1.a, u lng-m• dn r.li
nteo mililnr· rara n lnllrn·:Jiorin da Falll'if•a dn Pol\·nT'a dn ]~.:;
l.rollu, com nttribuiçõcs purn superintende!' todo o serviço do 
mnuipnlaçiin dn pnh·nJ•n JH1s~r. •'siahrlcl'imrnl.o; scnd•J ql!n 1••
rão prcfnrcncia a nnmcaciin Jltll'n nqnr.ilr. lof(nr, lndopr.ndoulc 
ele qnarsqnor fnrnHlilrlnr!rs. nl'l'irin••s plinrmnr.r.nl ir.ns cin r.xrJ·
f',if.O, ai/• cnpil~o. qnn lnnharn mai~ dn dou~ annn•• tl1~ p1·:üi!!rt 
dos lrnha!hos rle JahOJ•nlOJ•ios rlr explosivos o .J:\ tcuhnm sel'
virln cnmn r.himicns inlr.rinn:; nPs:;r.,; ln!Jornlorios ou como nu
xilim·r.s ele chimicos. 
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N •. 28 

Onde •:onv\cl': 
Arl.. Tndo n inrli•;irlun ;,n ""'I'Í<:n ria Ma<'inha rlc Guerra 

011 rio J,;xc•·r,il.n, lllllll ennw n l'llnt.'<!Í<IIHII'in rln .T11stiçn MiliLnr, 
q11o pnr indolcrwin, rln.•ddia. umi-;.o..;tin 011 ncg-ligencin eomrnettcr 
nfr;111Y1 Jo8 01·irnes .i <i p1•rl'isl.(" nu nl'i. 170, ldl.l'n.~ o e b, do Co
rlir;o Penal Milit.a1', <'I'Íillu;; ''''"'llanlt.'.< da l'alla do cxacção no 
cumrn·imcnlo do dorol', ,;,.,.,., flliiiÍ<i" ''"'" as !"'nas do suspen
são do OXI!J•eicin dn ear·~-~~ pnr· ~~~i;-; rrH•zp:-; a 1!111 anno o 1nu1La 
rle I 00$000 a ií00$000. 

Sala dns sessões, 1!J do dezembro de 1923. - Eusebio de 
tlrulradc. :-· .~.:~~~· 

gMf~NDA 

N. 211 

Fica o Govor•no anlori~ado a ahril· o CJ'edito de r(!is 
:1 :720*000, rmr·a pngnr· n .Tui i o .fost! Si mfieR 2:520$000, eonRer·
var!or rln cpnll'ilJl ria :2' J,lnha rio Exorcil.o, nn Estado do !lir. 
cln :Jnneir·o, ncr./Jpnr!n pr1a :!'' r.ir·erltnSf~l·iporw dr RPfwnt.amen
l.n, " ar> cnflo ria ~" Linha Felix Lopes Rnpnso I :2111J$001J, rm
ear•r•eg-arln ria limpr.r.n o assein dn l'el'ePír.lr> nr.líl'inin, CO!'I'i!Spon
unnl.o nns SCIJ.S salnr·ios dos rncws rle ,ianoir·n a deznml>i'O rln 
Hl22, qnr. deixaram de receber por J'nlln ele vct·lm no OJ't'.arncn-
to closle nnno. - E'U.wbio de Arrdrade. • 

Approvndn a 

Emenu .. 

N. 30 

Na verba 3' - Estado-Maior do Exercito - II - Mate
rial - N. 14, onde diz: 2:000$, diga-se: 4:000$, para auxilio 
do impressão da Revist.n Judioinrin Militar. 

S:;la das Sessões. 20 ele de~embro do 1923. - ,Te.I'On1/rf!O 
Monteiro. 

Rejeitadas as seguintes 

Emendas 

N. 31 

Acorescente.se onde coniver: 

Art. Fica autorizado o reconhecimento afficial ela pu-
blicação dos nccordãos da Supremo Tribunal Militar na Re
vista .Tudi~inrin Militar. 

Sala dns Sessões 20 ele dezembro de 1023. - Jeronymo 
Jll onteiro. · 
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N. 32 
Onde convi ct· : 

,\rtigo .Fir'n r:,on<:iderarln como si fossr cffcctunda a 
10 ri" jnlho rlu 19\l' a ,·c:c~·rr.n compulsorin a que ~c ;e
fero "'deereto rir• ~8 rle maio do mamo anno, rJo capitü.o vctc
rinar'o do ExrJ•rdto .Tnst'• AlrxanriJ•ino Cnrrôa, :'t visl.n ria crr-
1 irlil11 de hnpJ.i>;mn qnc npm"•nl.nn. vistn Lo r nnscirlo cm 1it de 
jlli!Jn de 181i7. 

Artigo . novnr;am-sr. as rl isposiçõcs cm con l.rnr•io. 

Hio rlc .Tnnoiro, 20 do rle?.emht•o de 1923. - Marci/.io de 
f..IICC1'da., 

N. 33 

O Consrlho de .Tusti~a Militar para processu c julgamento 
rios crimes pvaticados por praca de pre[ funcoionará sempre 
na sr'do da cirrmmscJ•ipoftn jurJiciaria c sm·rí eonsl.ituido. me
rlinnf,f' sorteio semosl.rai'. real i?.ado no ·primrir•o dia ui. ii r! e 
.ian,eir·n c julh?, rlc of'l'iicaes em scrvir,o nas nnidnr.lcs e csl.nhe·
lec;mcntos oxJsf.onl.r~ na mcsmn sr\rle. 

i5aln rlns Srssr"tes. 20 rle rlr?.emhro rir. 1023. - Jm'!IIJ.1/'tnll 
Monteiro. 

N. 34 
Onde convier: 

.Fica o Governo autorizado n mandnr reverLcr no serviço 
activo do Exercito Nacional o major grarluacln reformado .Tu
lia Calhoiros Bandeira do Mcllo. - Ji(ll'cilio de Laem•da. 

i\'. 35 
Onde convier: 

«Os officines da Guarda Nacional com serviço:; de 
Gner•ra prestarias ;I Hr.puhlien n cn jas pal.cnt.e~ fomm julg-n
rlns ir•rcgulares peln exl.incf.n Cominissiio rlc Orgnni?.a;.•üo das 
Força~ rle 2" Linha por haverem prcsl.ado os rrspectivos 
compromissos fóra à os prazos log-ncs ou Lcn hum nwsmn rlci
zado de prosLal-os, poderão legnli?.al-ns, donf.ro rio J1l'::tzo de 
um anno mrdiante requerimento dirig-ido no minisl.ro da 
Guerra c pagando o sr.Jin correspondente á disr:~~nsn rlo lapso rJc 
f.rmpo rlrcnr•rirlo."- Mm•cilio de r..acc1'rla." 

Annunciarln a vot.acão da 

EMilNOA 

N. 3ü 

Accresccnf.e-sc onde convier: 

Art.. Para cumprimento rio rlispnst.o no s 1" do art .. 46, 
n. XXTI ria lei n. 4. 632, de 6 de .inneiro de '1 023 so.ia fcit.r. 
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llesde .iú u neuos~uriu dedu.,çüo na verba 1 ", c o consequente 
~upprinwnl.o na vcrlm \J", do uci.lml orcamcntc, Rubsl.iLuinrfo
~c pat•u isso u Labolla llL da vc~b 1 ", ''Admiuistra~ão Central 
- Directoria Gemi de Contu!Jilidade uu Guert•u pela seguinte: 

Ve·rba 9• 

III - Dirccl.ot·ia Geral de Contabilidade da Guerra 

lü. 1 uireclot• - coronel bTaduudo. 
17. 3 sub-directores - l.enentes-coroncis graduadO!· 
1~.. 12 primeiros ol'l'iciaes - maJores graduados. 
I~. li segundos rJiLos - capitães graduados. 
''O '17 tcr•ceiros rJil.us - primeiros tenentes g!•uduutlus. 2:t: 1 !l quartos ditos - segundos tenentes grauuadus. 
22. ,I guarda-livt·oH --major gr·acluaclo. 
~3. 1 pagador - mn,ior gl'Uduaclo. 
24. ::: l'icis - JH'1Jneiros tenentes gl'aciuudos. 
!.lG. 3 duutylograpllos: 

Ot·denudo . . . . . . . . . . ~ :•íOU$000 
JratiJ'ica('üu . . . . . . . '1 :200$000 10:000$000 

2ü. 1 porteiro: 

Ordenado ......... . 
Gratificação .. . 

,, : 1)00$000 
2: OüO$UUl' 

27. G ~ontinuos: 

Ordenado ••• o ••• 1:800$000 
Gratificação . o ••• ' o !l00$000 

:s serventes: 

Ordenado 'i: .\40$0000 
Gralil'icur·üo' · · · · · · ... · 72$000 ( .......... 

:w. 1 ascensorista : 

Diaria o ••• o ••• o' ••• o 14$000 

30. Ai.ldicjonul rlo arL. 157 da lei n. 4.555, ao 
clu•ecLor r;eral. ..................... . 

31. ::lecrutario do dirccLot· u escrivão do cofre 
gral.iJ'i~a(•ilo de 2: .íQQ$ a cada um; c 
quebras ao pur;adot· e fieis, sendo 
:'J :000$ a aquelle c I :~00$ a cada um 
dos ultimas ....................... . 

Pat·u gralil'i~ar;ão a J'unccionnrios encurr•e
gados dos se;·vi(:us tcchnicos, escriptu
rnção pot• partidas dobl'Uclas, da or
g·aniznçã·o dos balanços e dos proces
sos de pa,qunwnln ~~ outros scrvioos 
desde qlle os nw't"os se.inm mantidos 
t•igot•osmncnte em dia, dcpeurlendo ._, 
pngumcnLo dessas gratificações do 
Juizo do director g·ernl, em onda caso 

~:000$000 

13:G00$000 

i'i : :!80$000 

1:4GO$ú00 

7:200$000 

13:~00$000 
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o sondo feito mediante uma tabella 
préviamonto organizada o approvada 
pelo ministro . ..................... . 35 : OOOí~OOO 

•rotai. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . 104 :440$000 
Cm·los Cavalcanti 

E' annunciada a emenda n. 36. 

O Sr. Presidente -lia sobro a Mesa um requcrimr.uLo do 
Carlos Cavalcanti, signwtario desta omoncla, ~illlr.itundo 
retirada. 

Os senhores que npprovam o rcquel'imonto .qu•Jiram le
vantar-se. (Pausa.) 

A emenda foi retirada. 

Approvada a 

11:1\rllNDA 

Ac.cresccnte-se .onde convier: 

Art. Na vigencia desta loi, fica o l~oder Executivo 
autorizado a organizar, sem aus·mcnLo de despesa, o sorvioo 
permanente do iuspocr;iío das fronteiras (S. I. F. ),. directa
mente dependente do Estudo il!aior do Exercito ('L• Su!J
ahefia) c o qual .tcact\ continuamente a par de todos os 
succcssos occorridos nas nossas diversas fronteit•as, pro
pondo as medidas c obras julgadas necessurias ú nfl'ectiva 
vigilancia c policill .das mesmos, bem como á sua opportuna 
defesa. 

§ i.• Esse serviço será dirigido por um coror\el ou te
nente-coronel de indicação do ref01'ido l~slado M.aim· do 
Exercito, o qual será assistido, na sildo do mesmo, pelos 
ad.iunctos e auxiliares em lllllll<'l'll previsto nas JI'~Lrrrc,)ÕCS 
que forem expedidas, opporlunamt•ntc; o fôra, na ,obtençilo 
dos ,olemenLos indispcnsavci:; :í feitura .dos respceLivos rc
latorios c propostas, pelos delet~ados do chefe, escolhidos 
para esse fim, de cnt.re os o'l'ficiaes que ~li esteJam exer
cendo ns funcçõos especiaes do di Lo serviço. 

§ 2.' E como modid:t complementar li faculdade que llw 
é outorgada pelas disposições acima, o .Go:verno poue:·á crcnr, 
na Foz do lguussú, o commando da guarniciio c fronlcira 
do Alto Paraná, Sllbul'Clinaclo ao ua 5' llegiúo i\ülitar, fi
xando naquelhl ,localidudo ,a .Jllll'adu dus unidados do ExCI"· 
cHo quo julgar -oonvcnienlos "·' ,ordenor o construoc.iio dos 
qum·tois, doposilos c ·em ,gero! tlus obms militares impres
cindiYcis ao fim que se tem L'm vista; para o que dostucarrl 
as importancius neoossorias da compotenLe verba ·!/•' dcslc 
orçamento. 
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Rc.ieitudas as 
J!<M'END.'\S 

N. 38 

Accrcsccn tc-se o nele convier: 

Al'l.. São extensivos .a todos os alumnos, oJficiacs o 
pt•tu;us do prcl. que lcnhum conc1uido o cm·so da Eseola do 
Guol'ra de Porto Alcgr•c pelo regulamento ele 1905, o~ bone
l'icios ela lei n. 2.884, de 1!8 de novembro rJc 1014, excepto 
pccuniarios c a I.itulo de vencimentos atrazados. 

N. 39 

·Onde convier:: 

l"icum cli.~pcnsudos, paJ'a l.orlos os cffeitos, do exame .rJo 
physica, os ulunmos que cursaram o primeiro anuo do curso 
ftmclamental da Escola Milil.nr, em 1923. 

'N. 40 

Art. O Govel'no poderá permittir, no intuito de in-
''·l'f'lllllnl.:tl' " apt't'l'oit;oamr.nlo dn;; induslt·ias hellicas, que 
nollas C!'ICt•r.am ·!1l!lll actividade -l.echnicos mil.itar.cs, .de :!.erra 
o mar, -nilo 'pert~noentes •ao •quadro -ordinario. 

N. 4i 

Inclua-se, ando convier: 

Art. Fica .o Poder Executivo o.ulorlzadc. •a mandar car:-
ccl!ar no Thaseuro Federal a divida contrahida ,pelo chefe da 
l'XI.incta ·êetegacria ·da 2' linha ·do Exercito no !Estado do Rio 
do .Tanc:ro, ·coronal Carlos Thomaz ·Pereira, para uttimm· -n 
pagament•> das despczas do construcção do quartel da 2• linha 
do Exet'Clto Nacional em Ni~heroy, determinado, que foi, esse 
r.mprcsl.imo pelos decretos ns. 4.278, de 2 de junho de 1921 
o 15 .1<09, do 22 de março de 1.922: entregando-se, assim, de
finit.ivamenl.c o edifício ao Ministcrio da Guerra que, ha lon
gos :annoa, ··vem •utilizando-se ·do mesmo edifício oom -a •insl.al
lar,üo dos servicos da 2' Circumscripcão de Recrutamento, Jun
f.a de Revisão c Sorteio Mililar ela 1' Região e -1.' Divislio -do 
J~xercito, desde 6 de janeir~ de 1920 e sem onus para os co
:rcs 11ubhcos. 

§ Outrosim, fica ainda autorizado o Poder Executivo a 
reformai.' no posto de covonel ou general, conforme entendct• 
,Justo c 'le!,'lll, ·o mesmo coronel Onrtos Thomaz Pereira, a Mn
tur rle 10 de janeiro do corronl.e anno de 1923, data om que 
t0rminou n ·commissito que oxel'ci!l nos termos da ·letra ·c da 
lei n . .L028, de iO de janeiro de 1920, .com os venoiment.os dn 
l'espectiv<~ pntento fixado poJa tnbella A, da lei n. 2.290, .de 
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:t:J de do~ell!IH·u de J!JJIJ, vi,tu Let· ,e imlLili~uuu no scrvil;o do 
pui;: un1 !Ji'eVe neeidenL" uu euusl.t·uc,;ão elo rel'erido quarto!, 
J.undu completamente inutil o braco, em 9 ele abril do iQ19, 
abrindo, vara isso, os Cl'edito& necessarios. - Cunha ,l[a. 
charlo. 

Approvada, para px·o,iecto especial, a 

EMENDA 

N. 42 
Onde convier: 

Os medicas e pharmaceuticos adjuntos do ExemiLo, que 
conlam ou venham a contar, mais de 30 annos de offentivos 
serv icos uos respectivos cargos, perceberão vencimentos de ca
IJitão e lerão diroiLo ú aposentadoria, por incapacidade phy
s;ca, com todas as vantagens inherentes a esse posto. - b·ineu 
Machado. 

Rejeitadas as 

EMENDAS 

N. 48 

ConLinúa em vigor o disposto no art. 46, n. XXI que dá 
autorizacão ao Governo para rever x·egulamentos do repart.i
';ües, m·~enues e fal.Jricas, o Pudel' Execuiivu, para a exccucão 
uo oilo~:do artigo abrindo os crediLos que forem necossario~. 
- Ir·ineu Machado. 

N. 84 

Onde convier: 
Art. Continuam om vigor as disposições do art. 7', da 

lei n. LG29, de 3 de janeiro do 1923, _ .. Irineu. Machado. 

N. 45 

Onde convier: 
.~'icam equiparados para todos effeil.os aos escrivães do 

J ut•Y desta Capital os escrivües da o• Uirr.umsuript;úo Judicia
ria Militar, - Lau·ro Sodrt!. 

N. 46 

v~ ill'Omol.ores da Justicn Mliitar, dn 6" oircumscx•ipcão, 
serão nomeaaos dentre os respectivos ndj untos que tenham 
um unno pelo menos de exercicio effectivo do cargo. 

Sala dns sessões, 12 do dezembro de 1023. - J eronymo 
M:onteiro. .. ··.:. :::: 

I 
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N. ·17 

A' verba 1" - Adminidtra~ão Cenh•al - Secretal'ia de 
E~lado da Guer1·a - onde se diz: 1, continuas a 1 :920$000 du 
ordenado c 060$000 de gratill'icu.cão, disu.-~e: 4 contínuos a 
3:600$000 d<> ordenado e 1:800$000 de Sl'atit'ícacão. - irincu. 
Machado . 

.t\Jpprovada, para PI·.ojecto, a 

EMllNDA 

N. ~8 

l<'ica o Governo autorizado a reverter a actividade os 
sub-offíciaes da Armada, que, refm·mados !lO!' invalidez, te
nham, posteriormente, sido reconhecidos aptos para o serviQo 
cm nova inspecüo de saude. - b•ina~t Maaltado. 

llejeitadas as 

llMEND.\S 

N. 46 

Art. São l.ransJ'critlos para a Directoria Geral de Con~ 
t.abilidade da Guct•t"a, como temeiros officiacs, o primeiro, 
os sogundo,; ofl'iciaes c dcspachan te extintos da Directoria 
Gorai do Intendencia da Guerra, que ahí servem como addi
dos com os mesmos vencimentos que actualmente percebem, 
accroscídos das vantagens que tenham ou vierem a ter os 
1'unccíonaríos do quadro da mesma Directoria Geral de Conta
bilidade da Guerra, f'azcndo-.~e pal'll esse f'im o necússat•io os
torno <la verba propria, 1para o rt>spectivo pagamento, e !fi
cando, assim, aub"!llentado de mais <1uairo o quadro dos ter
caíras offieiaes dessa directoria. 

N. 50 

Onde convier: 

Os actuaes prinwiros supplenles de auditor e ·l>l'imoiros 
acl,iunctos Ide promotor das 6', 7'. 8'; 9' e fO• Circumscripcõe.~ 
.Tudicia[•ins Milil.arcs ficam com direito a grntifica~iio de 400$ 
o 300$, respectivamente, sem preJu·izo dos vencimento;; quo 
lhes compel.irem conforme preceitua a alínea. b das abserva
Ct'•es do Codigo de Organizaciío Judiciaria o Processo Militar, 
podendo se.r convocados pelos respectivos auditores o prom~ 
tores. 

Sala dn,s se.ssücs, 12 de dezembro de '1923 .• - Jeronumo 
Mo11tcfro, 

S. - VoL XIV 29 
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AMIIIAU DO IIIIIUIO 

N. lt 

Os cinco auxiliares de i' oliiSI!e que fazem o aerviOO de 
eeoripta nos escriptorlos da Fabrica de Cartuchos ~ Art.efootoa 
de Guerra, passam a ter a. denomillllÇão de Auxiliares do ee-
cripta das offioinu. .. 

Bala das sessões, 20 de dezembro de 1923. - lríneu Ma~ 
cAado. · · 

N. 112 

Art. Aos offioiaea do Exercito que, em 19Ui e 1916, 
oommandavam forças militares ou policiaes nos Estados, 
restitua-se o soldo de suDB patentes, que deixaram de reoeber 
na.quelia i!pooa. . 

Bala das sessões, 20 de dezembro de 11123. - li'ÚIIIK MtJ.. 
chadu. ·· 

N. 118 

Onde convier: 
11l'f... E' OOD8idcrada no posto e com o soldo de 2" te-

nente, a reforma do sargento-ajudante, amanuenae de 1' oluae, 
Luiz Fellppe Teixeira da Rooba, reformado em maio de 1918. 
- lrincu Macf&ado. · 

N. llt 
Aooreeoentar onde convier: 

Os offiolaea do EJ:erolto de 2' Unha que eiiD funeci• 
rios publloos com mlllls de 211 annos de servloa que tenham 
servido no Exercito de t• Unha por mais de cinco annoe e 
que tenbani tambem servlcos de guerra, · poderllo se ~formar, 
no seu posto se Isto lhes ooilvler. 

A presente lei só terd vigor dentro do presente eurci
clo de 1924. - lriMU MacAado. 

N. 511 

Fica revoga:do o art. ti4 da lei n. 2.924, de li de Janeiro 
de 19111, que extinguiu o quadro de dentistas do Exerilito. 

8a1a das eesslies, 20 de dezembro de 1923. -Pedro Lago. 
. . 

, N. 58 

'Fionm extensivas aos offlclaes do ·ext.lncto quadro de in
tendentes do Exercito, as di!!J)osiçlies dos artigos 54 da lei IIm
mero ~ .111111, de to de agosto de 1922 e 68 da lei n. t.I!St, di 
6 de janeiro de 1928. - iPedro Lago. . . 
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N. 57 

Os generaes graduados Lerão, quando em servico ~ctlvo, 
gmtificação igual á dos ei'fectivos. - Pedro Laqo. 

N. 58 

Nos hospitaes militares lodos os artigos neces~arios ao 
tratamento e conforto dos doentes, quando adquh•iiJos por 
conta das economias do cofre de conselho administrativo, dia.: 
pensam to.da e qualquer concurrencia. - Pedro L!lfiO . 

N. 59 

Fica o Governo autorizado a indemnizar o liospit.al Cen
tral do Exercito das despesas feitas no anno de 1923 com a 
alimentação dos medicas, pharmaceuticos e internos, obrigados 
pela natureza do scr·vico, ú permanencia naquelle estabeleci
mento durante o dia e do accôrdo com as folhas de paga
mento existentes na Contabilidade da Guerra. - PerJro Lago. 

N. 60 

A' rubrica s•- Serviço de Saude- Na sub-cousignacão 
n. 18, onde se diz cinco quartos ditos, diga-se, tres ditos e 
duas dactylographas. · 

Sala das sessões, 15 de dezembro de 1923. -Pedro Lago. 

N. 6t 

Modifique-se na rubrica 7' do orçamento' da Guerra (Ser-
viço de Saude) : . 

Onde se diz: 16 serventes de i• classe, do Hosplt~l Cen
tral do Exercito, a 1:620$, 25:920$, diga-se: 15 serventes de 
1' classe e um ajudante de massagista, a i :620$, 25:920$, 
tendo o ajudante de massagista, como operario, direito a ·llDia 
etapa pela verba 2". 

Sala das sessões, i5 de dezembro de 1928. -Pedro Lago, 

N. 62 

Os vencimentos dos serventes do Laboratorio M ii itar de 
Bacteriologia ficam fixados em 180$, de accôrdo pom o § i•, 
do art. 150, da lei n. 4 .555, de 10 de arosto de 1922. 

Sala das sessões, 15 de dezembro de 1923. -Pedro Lavo. 

Approv!l(las as 
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a~IENDAS 

N. 63 

l!'ica o Governo autorizado a reorganizar o quadro me
dico do Corpo do Suudc do Exercito, sem uugmcnto de des
pesa. 

Sala das sc~süc~. dezembro do '1923. - Pcdl'o Layo. 

Sttb-cmcnda 

Accresccntu-se ln (iiW: "podendo supprimir os cargos de 
segundos tenentes mcdtcos c elevar atú dois (2) o numero de 
ofJ'iciacs generaes". 

Annunciada a votação da 
''1. 

E.~llNDA .. , 
I • , I i I I , "j, 

N. 64 

Accru~ccnlc-se onde convier: 

ArL. Ao Collcg·io dos Orphiios S. Joaquim, Ilu Bahiu, 
ficam transferidos o tn•cdio, dcpcndencius e o terreno que 
pertenceram tiO exLinclo Arsenal de Guct•t•a naquct:c Estado. 

Sala da~ sessões, 15 de dezembro de '1923. -l'cll1•o Laoo. 

O Sr. Pedro Lago - Peço a pulavm polu ordem. 

O Sr. Presidente - 'l'em u palavra o Sr. Pcdt•o Lago. 

O Sr. Pedro Lago (pela Ol'dem) (•) -St•. Presidente, venho 
mais uma vez appellat• para a justica do Senado, para o 
seu espírito de equidade, pa1•a o seu zelo pela grandeza na
cional, para os seus desvelos pela cducacão da infancia. Ve
nho pedir ao Senado não rmrmitta que o edifício outr'ora 
pertencente ao cxtincto Arsenal do Guerra, na Bahia. Stl,ia 
destruido pelo tempo, sem nenhuma applicaçiio do utilidade. 
Esse edifício está abandonado, hn longos .a!Ulos, hoje tt•ans
i'ormado de casel'llll de soldados, cm, caserna do morcegos, 
devastado pelas gotleiras, nrt•uinnndo-se, cahindo.,. 

Na emenda posta ú votaciio, cu peco que a União trans
fil'U esse edii'icio t\ casa de educação mais antiga do norte do 
Brasil, ao Collcgio dos Orphã·os de S. Joaquim, com mais 
do 154 annos, c instituída por um brasileiro benemerito, á 
custa de esmola~ c que á custa de csmclas se tem man:tido 
até ho,ie. Nos ultimas tetliiPOS da colonia, D. Joüo VI fez-lhe 
uma dotação, dando-lhe cdi,ficio pr()p~io. 

( •) Não foi I'CVi~lo pelo o1·ad.o!' ., 

I 
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Confio, o ~senado niio pormittirá esse cdifieio so,ia 
~estruido pelo tempo ·C, antes, ,,á concorrer para a eduoacll~J 
do maior numero i:le m~ninos rlesamparados de paternidade, 
elo inl'clizcs da sorte, dnqueNes que nasceram sem a prote
cc.iio paterna, on qlllc a vieram a ·penlor ao inicio da exis-
1<mcia, 

A emenda não tr·ar. nh;;olutarnr.n l,r ·ncnhnm augmcnto 
dG d.c.speza, c, ao <:ontrario, concorre pnm o desenvolvimento 
de um .JnsLHuto sc-c•ulnrrnen.tc hcnornrwilo, póde-sc dizer um 
cstabcieeimcnto .profissi.onal de raras utilidades onde odtl'Ca
dos fornm anLigwmC'nle c esLiio sendo ainda, menort>s in~elizes, 
tanto bahianos como de outros Estados que ahi aprendem os 
ofl'icincs com que depois mantccrn ú subsistencia propria e 
muitas vezes a subsistencin materna. 

1Esporo, ,pois, que o Senado, rccoJ'lhr.cendo a justiça desta 
~monda, lhe dll o sou voto ravoi·avel. 

O. Sr. Sampaio Corrêa - Pr.r:o a palawn pela orrl~m. 

O Sr. Presidente - Tr.rn a pnlavt•n o St•. Sampaio Corrên, 

O Sr. Sampaio Carrila (*) - St·. PreRidcnte, agradeço pro-
fundamento nn meu cmi~~nt.c c 'J}rr.r.ad•J nrnigo, Sr. Senado~ 
Pedro Lago. por não ter wppollado para o Relator o sim da 
dooisão da Cotnmissão lplll'll a do •Sonaclo. Ist0 é porque S. Ex. 
sabe que •o Thelntor fo1 obrlg>ado, muit0 11 contra gosto, a 
negar o seu assentimento á medida propost,a pelo i'il'ustre 
representante da Bahia, porque havia sido informado de quo 
o gcrviço dn defesa nacional niio pndia rwescindir dos tcrJle
nos ·quo S. ®:1:. solicita ;•Pojam transferidos para o Collegio 
de S. Jo11quim. 

Devo mais informar o Senad'.l que. reconhecendo os va
liosos serviços prestados p~lo ·Co!legio S. Joaquim, que exis
te de~d·e os tempos de D. J Oã'.l VI, declarei ao nobre Seoo
dor quo estaria 1prompto a votm· qualqtiCt' doação que S. Ex. 
prnpur.esse, em benet'icio daqucl!n tão util instituição, mll!l 
que, como Relator·, não podia in:fovmnr ao Senado de ofórm11 
div,ersa da informacão que recebi de que o .'\I•scnal de Guerra 
da Bahia pJ•ccisava dcssos lct•rrmos para os scrvioos da dofe- . 
f'll naciOnlll. 

E' ·O que me cumpr•.ia lealmente informnr no Senado, que, 
entretanto, sabevano, ,poderá <lecidir como julgar conve
niente. 

.O Sr. Presidente - Os Srs. que a]>provam a emenda com 
Pal'~cer contrnrio da Comrnissüo queiram levantar-se. (Pausa,) 

Jl.~jcílndn. 

O Sr. Pedro Lago (pr.ln ordrm) -Sr. Pt•csid~nlc, I'cquriro 
a vnrificncfio da votnçiin. 

O Sr. Presidente - O Sr. Pedro Lago requer a voJ•iffcno~o 
dn votnono. 

(•) Nilo foi revisto polo orndor. 
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Queiram levantar-se os que votam a favor, oouervalldo
ae de pé afim de serem contados. 

Votaram a favor 82 Sra. Deputados. 

Queiram sentar-se os senhores que votaram a favor e 11-
vantnr-se os senhores que votam contra, conservando--se de lMI 
afim de serem contados. (PaU&a.) 

Votaram contra :1.2 Brs, Senadores. 
A emenda foi approvada. 

ReJeitada IIi , 

N. 65 

Onde convier: 

Art. Continuam dispensados de concurso para o provi-
mento nos cargos de professores ad,íuntos dos Collegios Mlll
tares, de accôrdo com o doere to n. S. 656, de novembro de 
:1.918 e parn gosn.rem das regalias e vantagens nelle conoedi.
das aos demais .docentes, os mestres de musica desses oolle-
gios que exercnm as fnncções de ~eu cargo ha mais do olnoo 
annos. 

Sala das sess!!es, em 19 de dezembro de i92S. - C!Jf'los 
Oavalcanti. 

:Annuncla'da a votaollo da 

.-
N. 86 

Accrescent.e-se onde convier: 

;\rt. Fica Instituído, no Servfco de AvlaoAo do EJ:er 
mto, um quadro de mecanicos o opernrios especialistas, assim 
descriminado: mecanicos e opernrio~ especialistas de t• classe, 
.sargantos ajudantes, 30; mecanicos e operarias especialistas 
de 2' classe. !l'l'lmeiros sargentos, 60. 

a) A esses mecanicos e operarias especialistas ficam ex
tensivas todas ns vanf.a•gcns e regalias que gosam os aotu~es 
mocnnicos, sub-officiaes, do 1' c 2' classes da Escola de Avla
cfio Nnvnl; 

b: pnrn n formacilo deste quadro Rerlio aproveitados to
dos os snrgcnf.os diplomados pela Escola de Operarlos Espe· 
oinlisfns de que l.rnta o Bolelim do Exercito n. 384, de 25 de 
maio do 1921, bem como os sargentos mecanicos e sa"rgentqs 
opornriM ospr.cialistas diplomados pela Escola de Avlaolio llh
!itar; 
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c) na formac!lo do quadro, para 11' rel!lleotlva lnoltido e 
promoclo, se observará, rigorosamente, dentro da blerarohla 
militar, a antiguidade de praea de ca'lla candidato; 

d) as vagas que se derem no quadro aoima só poderio 
sor preenchidas pelas prnons diplomadas pela Escola de Ope
rnrios Espeoin.l!stns, de que trata o Boletim do Exerolto, ci
tado nn lettra b do presente artigo; 

c) este quadro floarli organizado no Departamento do 
Posso a! da Guerra. - Octacilio de Albuquerque. 

O Sr. Pauto de Frontln - Peoo a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra pela ordem o Sr. Senador 
Pnnl~ de Frontln. 

O Sr. Paulo de Frontln (pela ordem) -Sr. Presidente, esta 
emenrln instlf.nc no servlco rlP. nviar,llo do Exercito o quadro 
rle meennieos n opernrlns, nno f~r.endo mais do que estender 
no Exercito o qne ,IIi eslá crr.ndo parn a Armada .. Parece, por
tanto. que, em Togar rle ser npenns n emenda approvada para 
consW.ulr projecto em sepnrndn, seria t.alver. preferfvel a ap
provnr.nn dn mesmn emenda. 

Subm·ett.o no eminente relator do areamento da Guerra 
estas nnnsideracl5ee pnrn. vrr RA nonoorda nesta modlflcar,llo. 

O Sr. Sampaio Corda - PeQo a palavra pela ordem. 

O Sr. Presf4ente- Tem n palavra nnln ordem o Sr. Snmpalo 
Corrêa. ·· 

O Sr. Sampaio Corrê& (pela ordem l - Preliminarmente, 
devo rlcolnrnr no meu prcr.ndn nmi~n. no f!enndn e a V. Ex., 
Sr. Pres!denf.e, que esf,11 emenda foi por mim estudada com 
muito carinho. Presidente rio Aern Clnb T:lrnRilelro, conhecen
r!o hem os nlfos Mrvir,oR Jll'Psf.nrloR peln Escola de Avfno!lo 
M!lif.ar o ,qnbenrlo mmnto merecem os mecnnfcos dnquelln Es
coln. en .q~ podia fazer f.odo o empenho parn. dnr 11 emenda 
o melhor trntilmento pnsslvel. 

. . ' 
Tnfelir.monte. nito conse!l'ni nlmmcnr o meu proprlo ob

Jer.f.fvo, porquanto rla omendn r!P.correrlt n creacfl() de um qua
dro riA sub-offfcfaM. quadro esi.e qne ~ em nb9oluto contrario 
á orgnnizncllo até hn.io nr!opf.arln no nosso Exercito que sem
pre tem rem1sndo ncceitnr n r.r~nção rle sub-officfaes, como 
exi!l'te nn Marinha. 

Foi, JlOiR, com !n'Rnrle p~zar d~ mfnbn pnrf.e que me vi 
vencido, ryunnrln com a nrlministrnçiin f.ive necesslda•de de de
hntcr estn mnteria, JlrnmAt.tendo a mim mesmo no correr rio 
nnnn prnxfmo, npr~scntar nm pro.fer.t.o de lei em que se ntt.en
rln não ~6 ás necessidades rio ~crviço como aos fntnrr.~~r~. ni
g"llos do J'espoit.o do Senn•do, de todM os que trabalham nn Es
cola dr. Avincão Mllitar. 

Approvndn, plÍJ'R pro.feot.o especial n emenda n. 66. 
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Rejeitadas as 

EMENDAS 

:N. 67 

Os officiaes effectivos do Exercito feridos em combale 
na campanha do cContestarl'o• contarão antiguidade dos pos
tos 11 que foram posteriormente elevados por estudos ou an
tiguidade •:!e 23 ele setembro de 1914: 

11) não se conl.emplnriio na presente lei os ofticiaes que 
nesta data Já t.iv~rem sido promovidos por merecimento; 

li) nenhuma rcmunernc.ão pecuniaria terüo direito aquel
les que em oonsequencia da contagem de antiguidade forem 
att.ingidos por promoção, a qual se fará á medida que as 
vagas se abrirem. - Octncilio de Albuatterque. 

N. G8 

Onde conviér: 

São consideraodos como tendo acompanhado as turmas a 
que pertenciam em 18!13, todos os alumnos (officioes c pra
cas) das Escolas Militares· amnistiados cm 1895 c 1898 e quo 
tiveram concluido os cursos d'as respectivas armas. Os otri
ciaes, de accOrdo com· a lei de amnistia de f.916, passarão a 
pertencer ao «Q. F .~ 

Sala das sessões, 16 de dezembro de 1923. - Jeronvmo 
iltonteiro. 

Ns. 70 - 71 

Onclo convier: 

Os ox-alumnos •das antigas Eseolas Militares do Brasil 
Rio .Pardo c Preparatorias de Tactica do Realengo, com tres 
annos do praca e que estudaram. com aproveitmento e fi
zeram, pelo menos, um exame pratico ele qualquer das armas 
ou oerviram como auxiliares de instructores, e diplomados por 
faculdades supeJ•iores da Republica, serão aproveitados para 
offioiaes da reserva .do Exerciw da 1• Linha, nos postos ele 
2• tenente u capitão, conforme n idade de que trata o art. 8' do 
decrete n. 15.185, de 21 de d~zembro de 1921, independente 
do qualquer concurso ou estagio. · 

N. 72 

· Onde convier: 

Art. Os professores c os adjuntos· dos institutos mlll· 
tares de ensino elo E:tercito com mais de 20 annos de effectlvo. 
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scrvico de mngislcrlo, tcr~o aquel!es as honras üo :posto üe ctl
l'Onol, o ost.os, as do tenente-coronel. 

N. 73 

Onde convier: 

Aos officiaes do Exercito l]uo requererem, na vigencia do 
actual areamento, o Governo mandará restituir a importancia 
do imposto cobrndo sobro vencimentos durante o tempo em quo 
estiveram presentes á guerra ouropéa - (1914-1918) - em 
missões ,junto ás nações alliadas, bem assim pagm· o l.orco de 
campanha (terca parte do soldo), devido aos ditos officiaos do 
Exercito que, tendo estudo presentes ú grande guerra, ,iunto 
;\s dil.as nacúcs, ainda não 1 i verem recebido, correndo Ines 
dospezas por conta da vm•ha ... dn Minisl.ez•io da Gucrm. 

N. 74 

Onde convier: 

Fica o Governo autorizado a conceder no capitãó José da 
Silvn Barbosa o premio de 30 contos do réis, pela publicação 
elo seu trabalho Elementos do tb·o do canl!iio Krztp 7,5, abrindo 
para isso o ncccssario crcdil.o. - Pe1•ei1•a J.obo. 

N. 75 

Art. Fica considerada no postq o com o soldo do 2' te
nente, a reforma do sargento a,iudnnto, amanuonse de i' classe 
J,uiz Felippc Teixeira ela Rocha, reformado cm maio do 
1923. 

Sala rlas sossõo~. 12 do dezembro do 1923. - J m•onvmti 
Monteiro. 

N. 7G 

O Gabinete Central ele Iclonf.iJ'icncüo ela Guerra Lorú um 
auxiliar do dirccl.or, civil, que subsf.ituirtí quelle l'uneoio
nario em seus impedimentos. 

O Governo nomeará para esse Jogar um sargento ag
grcgado que esteja prestando servicos a essa especialidade 
teohnica, sondo aproveitado o mais antigo no servico. 

Os vencimentos serão de 5 ;1,00$000 annuaes, para os 
quaes o Governo abrirá os necossnrios creditas. 

Sala das sessões, 12 de dozetnlJt•o do 1923. - JerQnvmo 
Nonteiro, 
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Approvada a 

N. 77 

Justiea militar. Supremo Tribunal Militar - Tabella do 
pessoal da Secretaria : , 

Blbliotbeoario aroblvista e protooollista: 

Ordenado • I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I .. :8001000 
GratifioaoiO ••.•.•.•..••.•..•••..••...•.. • J:.tOOIOOO 

Aooresoente-se : 

Sendo o carso exercido por oíficial reformado · 4 :soo•ooo 
Approvadas para projecto especial, as 

IIMENDAS 

N. 69 

. Onde convier: 

Verba :1.1' n. i6. 

Os officiaes reformados veteranos do Paraguay perceberão 
os seus vencimentos, de accOrdo com o art. 54 da lei n. 4.555, 
de 1.0 de agosto de f922 a contar da data desta lei. - Pereira 
Lobo. 

N. 78 

Onde convier, accrescente-se o seguinte: 

Art. . Os officiaes do Corpo de Saude do Exercito e da 
Armada, reformados até 31 de âezembro de i922, gosarão das 
vantagens constantes do art. 64, da lei n. 4. 632, de 6 de ja
neiro de i923. 

Senado Federal, i O de dezembro de i 928. - La:tro Sodré. 

N. 80 

Para ser aocresoentado onde convier o seguinte: 

Art. Ficam extensivos aos of!iciaes de. ensenharia que 
inicfaram o curso da Escola Militar em 1917 e concluiram-no 

. na vil{enoia do regulamento de 30 de abril de i 919, os mos
mos t1tulos, vantagens e regalias conferidos aos que termi
naram pelo regulamento de 24 de abril de 1918. 

Senado Federal, 1 O de dezembro de :1928. - Laur{j Sodré,. 

·-
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IP~udloada a 

N. 79 
Onde CODVitlr: 

Art; Continua em vigor o art. 70, da. lei n. ,.181, de 
· 6 de janeiro de 1923. - Lauro Sodré. 

Rejeitadas as 

N. 81. 

Accresoente-se onde convier: 

Serão matriculados .na Escola de Intendenoia (ClUI'IOB dB 
administração e de contadores), mediante requerimento, o~ 
officiaCls subalternos dns armas combatentes da 2• classe da rfl
serva de 1• linha, desde .que ·provem sua competencia com di
plomas de escolas normaes ou superiores da Republica, da
vendo os que assim não puderem provar ser submettldos a 
um exame prévio de admissão. Terminados os cursos, os of
ficiaes approvadoR ser!io transferidos para o quadro ef!ectivo 
ele administração ou de contadores, aonforme c curso que ti
verem, nada percebendo, durante o curso, pelo posto que oc
cuparem. 

Sala das sessões, 5 de dezembro de 1923. - Lauro Sodré. 

N. 88 

Art. O Governo nomeará 2' tenente para o quadro de 
contadores do Exercito, c.om antlguielade de 30 de 'Junho ele 
1. 920, .fndependenteme.nte de · vaga e na primeira opportunl
dada de outras promooões no referido quadro, o sargento 
ajudante Alfredo Figueiredo auxiliar d~ escripta do Depar
tamento da Guerra. - Lauro Sodré. 

N. 84 

Onde convier : 
O's officiaes reformados. quando no e:xerclcio de cargos 

pertencenteR a officiaes effect1vo~ da 1' Unha, perceberlio 
as vantngene como si ~.ffectivos fossem; quando, porém, no
meados para exercerem commissão que, por sua natureza, 
tnmbem possa ser exercida por civis. nas diversaô reparti
cõc.s, perceberão. alnm elas vanf,age.ns da reformn, apenas ~ 
grat.ificacfio de 150~ os officine~ subnlt.ernos e capitães e 200$ 
os officiaes su,pel'iores. 

· Sala das sess~es, em 10 de dezembro de tll23. - IrillBtl 
·Mach.ado. 
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N. 85 

Ficnm cxt.c.nsivns nos acl.uacs alumnos dn Escola Superior 
elo Inl.onrll'ncin as disposicõcs do rlecrcl.n n. HJil.l2, de 2 de 
mnin do 102:1, qno mandaram incluir no quadro de. Inten
r!ent.es da Guerra os nlurnnos que rt·~qucntarnm o curso em 
J 021, devendo proceder-se do mesmo modo para eom os das 
turmn·s que se s<'.guircm, findo o primeiro arino escolar, fi
cando, poróm, mantido o curso de 2 annos ria referida Escola. 

Snln ria~ ;.r.sõc.,, S dr rle?.emllrq r! c ·I 023. - .lm·ormmo 
,1/nntciro. 

N. sr. 

Ar!.. Ficam cqu iparados, pnrn todos os eff.oitos, nos 
sub-officiacs da Armada os actua·cs sargN!Los-njudant.es o pri
meiros snrgc!ltos do Exercito, excc{)tu•ndos os pertcnccnbes ao 
quadro cxtincto poJa lcl.l.!•a r do ar! .. i" da 'lei n. '•.028, de 
i O do .i:mniro do :1020, ,iiL regidos por ·lei especial. 

~ 1." Os nvin:dm•r.s militares. nnxiliarcs de escriptn c in
~trnctorcs l.rrão as s-rnduucõos d:c :sargcJIILos-njudantes o pri
meiros sars·cntos c gosa1•ão das vantagens n rcgn:Ji.as inheren
Les a estes postos. Serão aproveitados todos os que servem 
actualmente nos quadros acmm aJ:JurJidos. · 

§ 2." Fica constituído um quadro de segundos o tercei
ros ~argcntos: 

.11 podendo. quando de folga e fóra dos qunrLeis e eslabe
lécimentos militare!, tra.iar-se civilmente; 

bl sü poclcr·ão IJr:rdec o seu posto por condemnacão de 
mais da um anno: 

c) servirão ind~pendcntc de engajamento; 
d) terão, qun:ndo transferidos por conta do Governo, um 

mez de soldo pm• :anc.antament.o quo lhos será descontado cm 
i O prcsl.açõos. Este allnno .SCl'IÍ t:Cilo só mente uma voz por 
anno; 

el o accesso paPa o quadro de sub-officines e para este se 
fará ú razão de dous tercos :por nnt.iguidado c um terra .por 
IUOrOOilll!J'Il'lO; • 

f) serão re.formados no posto immediatamente superior. 
desde que •Lenham mais elo 20 a1mos de serviço; e, no de sar-
gento-ajudante com mais de 25 annos; . · 

o) o Estado Maior hnixar(l instrucções sobr·c o rccrutà
ment.o dcS<~e quadro. 

b•i'IJeu Machado. 
N. 88 

Onde convier: 

Art. Fica o -Governo autorizado a mandar contar em 
favor dos nctuaes officia·es de terra e mar :e classes anne:ms, 
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para o ·OHeito de rof·orma, o tempo do serviço wnLeriormcnto 
prestado cm ropariições publicas i'ederaes como funccionarios 
eífectivos, diarJslas ou praticantes gJ•wtuitos. ' 

Em dezembro do 1923. - J usd Eu:cbio. 

N. 89 
Onde convier: 

Art. Ficam extensivas nos .porteiros da •Secreúaria do 
i\Imis·terlo da GucrJ•a, do Estado ·Maior do Exeroito, da Dii'e
ctoría do Suudc da Guorm e do Laboratorío Mi'iitur de Bacte
riologia a !l'J'nduacão c honras m ílilat·cs inhct>cnt.es ao cargo, 
idcntioas Cts que gosam o porteiro do Hospi•tal ·Central do 
Exercito. - Josá E11sebio. 

Approvndas as 

~:MENDAS 

N. 82 
Onde convier: 

Fica r•evigorado o aPt. 54 da loi n. 4 .632, de 6 de Janeiro 
de 1923, que havia revigor:ulo o ·art. 11. tH da lei 11. 4.·555, de 
10 de agosto do 1.g22. - Lau·ro SodrtJ. 

N. 87 
Ondo convier: 

A:rt. Fica o Governo autorizado a adquirir a. casa. per· 
icncc11lo ri Archidioceso do l\famnMo, ~i!Lti.ada á pJ•aça Gon
çalves Dias, cm S. Luiz, par•a nolla ser installada a Enfor·
mm·ia MiiHat• da guarn i~lio fecJ.cral ·daquelle :Estado, fazendo 
para esse fim operações ele credito até a quantia de .JOO :000$, 
inclusive dcspczus do adaptação. 

Sala das sessões, !O de dezembro do 1!>23. -José Eu:cbici. 

Ant!Unciad:a a votação da 

EMJlNDA 

N. DO 

Verba s• ·- Servit:o do Snudc. !llatcrial - Laboratorh> 
il!ilitnr de Bnctcl·iologia'. 

a) verba para dcspozns diversas, apparolhos, reo.ctivos, 
telcpl!oncs, expediente, bi!Jiiothocn, nssignnturas do revistas 
scientificas, nnimncs ljlnrn o biotorio, fabrico do vaccinas, mi· 
croplrotogrnpllioa, ele. 30 :OOO$·aoo. - José E11scbio. 

,() Sr. P11ulo do Frontin - l'c~:o a pulnV!'Il pela ordem. ·.· ... 
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O Sr. PrOiidenw - Tem a palavra o nobre Semulor. 

O Sr. Paulo de Frondll (pela ordem) - Sr. Presidente, nlio 
consta do impresso o parecer da Commissão sobre esta emen
da. Solicitaria do nobre relator uma informll\)iiÓ a respeito. 

O Sr. Presidente - O parecer é o seguinte: "A Commissão 
seul.e nilo poder approvar a emenda, .que augmenta despezas, 
sem necessidade imrl)ediata e ina1Havel." 

Os senhores que approvam a emenda, com .parecer con
trario, queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi rejeitada. 

RejeitadaS as 

N. 9i 

Obras milHarr~: Au~entada de 300:000$ para. o LaDO
rataria de Ba~t~riologia: 

Verba para oonstruccão de edificio proprio para o la
boratorio, 300:000$000. - José EtaebiO, 

- N. 92 

Verba s•. Serviço de Samie - Pessoal - Laboratorio 
Militar de l3acte!·iolosia: seis serventes lllara o serviço teoh
nico, dous serventes para o servico administrativo. 

Os venciment.us serão os actuaes e mais uma etapa pela 
verba 9'. - Jo1é Etuebio,, 

l'i. 93 

Aecrescenta-se onde convier: 

Os vencinu•r.h1s dos serventes do Laboratorio Militar de 
Bacteriologia fir.am fixados em 1&0$, de aooOrdo eom o § 1•. 
\lo lll't. 150, da lei n. 4. 555, de 10 de agosto de i922. -José 
Et~~ebio,., 

N. 94 

Silo aprovflitados, respectivamente como primeiros, se
gundos e terceiros officiaes, nas vagas existentes ou que se 
derem na Secretaria de Estado da Guerra a Directoria Geral 
de Contabilidade da Guerra, o:; dous primeiros, 11ous segundos 
e um terceiro oi'ficines da Directoria de :311Udl' da Guerra, 
cujo quadro do funccionarios civis foi exLincto ,por lieoreto 
n. 15.220, de 31 de dezembro de 1921. . 

Sala das sessões, em 10 de dezembro de 1923. - ll"ifi8U 
.Jlaclado. . - . . . ' ' . . . . . . 



N, Q5 
Onile convier: 

Art. Ao ex-contribuinte do montepio do Mlnlsterio da 
Guerra, Antonio Mello de Lima, fica relevado o commísso em 
que incorreu, afim de qu~ pos~a continuar a contribuir para o 
mesmo montepir. desde u. data em que deixou de realizar os 
respectivos pasamentos, devendo as pensão~ ser opportuna
mente distribuídas em beneficio dos seus herdeiros, &eflllldo 
a Iegtslaçlío vigente. - Oleuario Pinto,., ' 

N. 96 

Art. Aos. subalternos do Corpo de Saude do EJ:eroito li 
permlttidn a, passagem para o quadro ile of!lclaes contadores 
com as mesma~ vantagens. que tiveram os orficiaes combaten
tes e intendentes, ao serem transferidos para o citado quadro, 
desde que o requP!ram sessenta dias após a execuoAo da pre-
sente lei. - lrineu Mac/wlo.,, . 

N. 97 

. Art. Aos prlm~iros tenentes pharmaoeutzcos lio EJ:eroito 
que · forem diplomados em medicina por escolas ()f)flolaes, 
equiparadas ou •'cconhecidas, é permittida a passagem, no 
referido posto, para o quadro med1co nas vagclS existentes pre
sentemente ou nas que se derem ilurante o exeroloio. -
Irineu Macluldo. 

N. 118 

Onde' conv•er: 

Art. E' o Governo autorizado a reformar todos os offi
eiaes da Guarda Nacional, em disponlbllldade no J:xeroito de 
2' linha, nos postos immeiliatos, com as vaotagens de bono
rarlos, do EJ:eroito, pagando o sello de nova carta de patente, 
pela tabella em vigor. - Irinet~ Machado. 

N. IIII 

Onde convlt-r: 

Fica relevnda a prescrlpolic em que incorreu o direito do 
alferes-alumno, reformado, Genesco de Oliveira Castro, afim 
cle que possa, perante o Poder Judiclarío, propor a aoçllo de 
que trata o art. 13, da lei n. 22t, de 20 de novembro de t896, 
o pleitear a annullacão de sua reforma, com as vantagens que 
lhe competirem. 

Bala das SP.~slles, em )9 de dezembro de 1923. - VesJ)IW'io 
de AbNN. · . 

---
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N. 100 

Oudo convier; 
l''ica o Pild~J' Exccul.iw autorizado a mandar pagat• aos 

rpcrarios all'ainlcs o corrooiJ·o~ da Directoria Geral do Intcn
dcncia ·da Gucr·t·u a gi'aLii'icacfio denominad~ .:Tabella Lyra~. 
que lhes é dJvida desde janeiro do anno d.~ 19~3, abrindo-se 
para osso 'J'im oo; ncccssarios ercdilos, 

Sula das sessões, H> de oJczembro de 1923. - Jo~é Accioblf., 

N. 101 

Ondo convio!': 

Os conlinuos 1: serventes da Directoria Geral de ConLa
bilidadc da Gtw:·t·a passUI'ão a ter os mesmos vencimentos que 
os seus eollegas ela SocrPlariu de IEsLado da Guerra. 

Sala das sessõP.s, 19 de dezembro do 1923.-Jo~é Accíoby.., 

N. 102 

Ondo convier: 

A anLiguiúutlo c!o poslo ue capitão de inl'antada, do actual 
major reformado do Exercito Francisco SiquCira d'o Rogo 
Barros, s~rú conl.alla •de 2·i do maio do 1!)0(), data cm que lhe 
tocou prom01;ão u osso posto pelo principio de antiguidado 
absoluta ontr~ seus oparos, de conformidad.J rom a lei de 31 
de mm·~ o de ·J 851, consubstanciada pelo pnrugrapho unico do 
art. 5", do d(•crolo n. J .S51, de 7 de !'ovJJrPiro de 1891, que 
J'oafJ'irmou, o rlir•r:ito que llw assist.ia !Is duas terças partes 
das vagas que ~n vet·il'icas,;em na re!'orilia arma, pelo princi
pio de antiguidade. As cllnsequontcs I}romocõcs aos postos de 
nmjot• c tonont e-cor·onol, Lambem por autiguidudc, a que tom 
dü·eilo o referido officiat, em ·J'acl.' das disposições acima ci
tadas, devoriio ser· conLa•las respoclivamonlo do 12 da novem
bro de 1913 u 9 ul' ,julho ele 1!H9. 

O Poder Executivo abt•irrl o credito ner.ossario ao paga
monto da difl'o~r·en1;a do vencimentos qull o referido official 
deixou de receber, cm r~sarcimento ao prejuízo que sof.freu 
com a ap'Piicacão im:lobita, que lhe foi feita. do art. i • c 
respectivo parngrapho, de decreto n. '1.3413. de 1?. de ,julho 
de 1905, que niieo lhe :üLingin por ,já Ler direitos adquiridos 
c rcaJ't'irmadn~ cm üispo~icõo> anLcrwrcs, qninzc annos antes 
de ~or esta lei pr·nmulgada. - R,crcira Lobo. 

Approva<las ns 

EMENDAS '' 

N. 103 

O Governo despenderá a quantia necessnria até ú impor
Lancia de 290 coutos, para instnllacíio dos sorvi()Os de ag"ua, 
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luz oloctrica, esgoto o mais tra!Jalhos accessorios no quartel 
rcucm construhlo na Capital da IParahyba o destinado á forca 
federal. 

Sala elas se~sões, 19 de dezembro de 1923, - Octacitio 
da Albuquerque. - Antonio Massa. 

Suh-ernendas 

Ou de se diz .• o Governo despcndo!'á$, diga-se: «0 Go
vcmo t'ica au torhado a despender", e onde se diz c200 con
líis,, diga-se: «200 contos,. 

J\pprovada, para projecto ospecial, a 

EMKNDA 

N. 104 

Onde convier; 

«A t·cJ'orma do.1 officiaes do Exercito o da Airmada será 
rcgHiatlu poJo All•at·á de !ü de de~ombro de 1•790, pela Reao
lu~.ün de 30 de outubro do 1810, pelo decreto n. 29, de 8 .:lo 
.ianuiJ•o du •180•:!, pela lei n. 1.2i5, de H de agosto de :1904, 
c •pela lei n. 2.~00, de '13 de dezembro de iiH<l, nãll podendo 
ellos entretanto receber, como reformados, 'Vencimentos su
pei,iores aos do posto effectivo de sua re~orma. 

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1·923. - Paulo d~ 
F1·ontin. 

Prejudicada a 

EMENDA 

N. 105 

Ondo convier: 

«0 Pndcr Executivo mandará matl'icular na Escola Mi
litar rio 1\cnlen:;o os ox-alumnos que tenham sido desligados 
ou cxcluirlos da mesma escola, cm 102:2, sondo cancelladas as 
notas de dcslignmcnlo ou exclusão,» 

Rio rlc Janeiro, W de dezembro do 1!)23. - l'tlulo de. 
Frontin. 

s,- Vot. XIV 



Onde convier: 

4'i:lupprimtHi<J v arL. <11·3 do dccrcLo n. 15.635, do 26 do 
ago:,Lo .do 1'!l22.~ 

!ti~ do Janeiro, :lG de ,~,ezmuhro do 1'923. - PaulrJ da!, 
J.'rvnti'll. 

Prejudicadas as 
EMENDAS 

N. 1()7 

Acct·c~c•Jnle-so onde convier: 

Art. Os officiuc3 t'darn1o.dos do J~x.Jrci.Lo l!liQ nX()t·ccm 
funcçücs p!·ivuLivas do~ cffccLtvos nas dilvcrsas roparLicõcs do 
:>Tinisterio da Gucrt•a c previstas nos rcgulanwnLos. cm vii;or, 
pct·collcrão sous vencimentos llolu Lubcllu ·!l', como se cl'fecLi
'\0.~. fg.~~®\•. 

Ri~ <trl. Janeiro, J~ d·~ tll',:O.t~\t•F•) de :ll\23. - Paulc• da:. 
}''('('~tiw,. . 

N:.· 10& 

Onde COIWillN 

•0. l'Qdcr JTI.::.;c.culivg dar(~ o cf-Pcctivr;> de paz o.o quatLt•o ele 
ofl'ici'nó~ dtL lll'mn de tnft\nhtP·i'a rio aOOõJ>(]o oom (). decreto 
n. 15.235, de :JL de de~embro de :lü21, fazendo in1mcdiatamoo. 
i D a; promocõeR de confot•midndo com o decreto n. i ,351, do 
7 de 1:cvcncir•o de ISI)l, disposicücs cm viSOI.",. 1/e&ll;l~a da 
cspccic.) 

nin de Jmtei·t'U, J,ü de ~mro do :!923. -Paula da 
P'l'onlin. 

llejcitudas as 

EMENDAS 

N. 109 
Olrr~l.í' CQ,I,l,Xie~ :, 

«O& JWOft•ssm•e:l !H}!Mados em a;ost.o. do ·lo[l!!f~. paurr a 
Escola Vcl.erinaria do Excr.-cil;o passa.rã.o. a pot•tcncor atJ: 
Quadr·~ Q do Exercito,) 

lllo de Janeiro, 1S de do>.cmlm> rta 1'92:.:. - Paul;o d~ .. 
1•'1'Q~tin. 

·'. 
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N. HO 

Onde convier: 

Al't, Os nctuaes o!1ici:1'e; •la •Jxt:o::ta Guarda Nacío-
nut, ·Ctu ~ durante a revolta de : ~:1:1 -- 18!).1, prestaram ser
viQos nesta capital oomo funeolonarios das reparticõllls do 
Ministerío da Guerra, seroo lranslerido~, a ijCU pedido, para 
o E.~ercifo de 2' linha, Jndependen!o de qualquCI: outra oxi
genoia. 

Sala das ~assões, 19 de dezembro de 1923. ~ ;eauto da 
Fron; i11. 

N. 1!1 

10ndo cll'!lvier: 

O l'oder Executivo uproveHMú no posto de segundos Le
ncnlos tlo quadro do dCJJI.istas do Exercito os dous unicos sm·
genlo~ .di1ilomndos por escolas reconhecidas pelo Govurno 
1•'edcrai qua estüo prestando servicos proflssionnes cm esLa
fJclccimentos rnilil.arcs Jmr ordem rninistet•ial c com mui;; de 
seis annos úu serviço miliiat· c sem nota q1.1e os dcsabonc. 
- Pt)u!o da Frontin. 

N. 112 

AccrcsccnLc-so onde convier: 

Al'L. Fica instituído,. no Serviço do Aviacão do Exer-
d lo, um quadro de mccanicos e operarias especialistas, assim 
discriminnc.lo; mecanicos e operarias especialistas de 1' clas
se, sargentos a.iudantcs, 30; mecanicos c operarias espccialis
l.as do 2" classe, pt·imciJ•os sargentos, 60. 

a) a esses memaJlicos e operarias especialistas ficam cx
tonsfvns tilda3 ~" vm:~tngcns e regalias que gosam os actuaes 
mecanicos, sub-ol'J'iciacs, !le ·1' e 2• classes da Escola de Avia
~fio Naval; 

b) para u J'ol'lllaCão r.le::<bs <jl!ladro SCI'iiO a]lroveitados to
dos os sal'gcnLus diplomados pe a Escola de Operarias Espc
ciali8Las,. do !)\lo Lrata o Boletim elo Exercito n. 331., de 2ii 'do 
wnio de t02!, bem como os sargentos rnecanicos c sargentos 
opcrarfos ospccíalistas diplomado~ pela Escola de Aviacão Mi
l i lar; 

c) na fornmçfio d,o qund't•o, para a respectiva in'clusão o 
pt•omor.üo, se observar(!, rigorosamente, dentro da hicrnrchia 
mi'lilnt• a· a·nHiS'llià'adr. cl'e !'~'a!."a de ca<l!l candidato; 

r/) as vagas IJUC se derem no quadro acima só podm·ão sct• 
preendhidas ·pelas pra•;as cliplomudll.'l pela Escola de Ollcra
rios Especialistas, do que trata o Boletim do Exercito, citado 
na. loLtrn u dO' p~esente artigo; 

c) cslo quadro ficnrtí organizado no D'epurtnmento do 
Pessoal dao Guerra. - Paulo de Frontin. 
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N. 112 A 
Úl!UC CUUVÍCJ'; 

Seja aiJnt·lo " ct·cuitu ucccssat•io pura pagauwnlo ao ma
.im• 10radundu J'el'ut·nmuu uu gxct·cil.o 'I'ltcodorniro d'At•au,ju o 
l5i!va, da uiffcrcn~a do VClWimenl.os entre a quantia do 1 :UOO$ 
quo fHJJ'CCbeu nlé 31 de dezembro do anuo findo c a de 7'10$ 
que lhe Iom sillo paga nu corrente anno pelo exercício do 
cargo do ildjuncto da 1' Divisão do Depat•tumento do Pcssoul 
da Guerrn c a que tem rlit·eilo, de accôl'do com o arl. 1~, ali
nea a, do rlocrnto legislalivn 11. 2.200, de 13 de dezcmb!'o do 
1010, e o at•l: 150, da lei u. '•.555, de 10 de agosto do 1922, 
vislo tct• "irlu itworpol'ado aos vencimentos militm•cs o au
gmcnto de que lral.a este ultimo artigo (Diario O(ficial de 31 
do agosto, pag. 17 .Oü3), devendo continuar a perceber as 
mesmas vantagens como se ct'J'ectivo l'osse.-Paulo da Frontin, 

N. H3 

«São cuus irJm·ados reformados nós postos ímmediaJ.',uncnte . 
•uperiorcs de:;dc a data de suas t•espcctivas reformas com to
uas as vantagens cott~tantcs da tabella a qua se refere o de
creto n. 12. SOO, de 8 de janeiro de J!)i,S, os medicas do Exer
cito o da Armada rcfot•mados compulsoriamente depois da 
pul.Jlicuciio desse deercl.o que coutat•cm mais de. 30 atinas de 
sorvil;o; re~uvadas as disposi~õcs cm contrario. 

Hio tio Jauuiro, lD de dezembro de 1923. - Paulo de 
Frontin. 

1\l. 114 

l!'abt·ica Llrl Cat•Lucllu8 e Artefactos de GL!Crt·a: 

Em «Pessoab: 

Onde se diz: 15 escreventes a 1 :SOO$·- 27:000$, diga
se: 15 quartos officiacs, OJ'denado 2:000$, gratificação i :000$ 
- 45 :000$000, - Paulo de F1·ontin. 

;1, 

N. 115 

Fica vi!;"uramlo no .\t•scnul do Guerra do 'Rio do Junei!'O 
a tabellu constante da lei que J'ixou a dcspezu para o exer
cicio de 1D23. vctudu. 

N. Wl 

IOr~amcnl.o ela Guert•a - Verl.Ja I • -· AdminisLrauúu Ocn
lrul - Dii'ccloriu de Snudc: 

Um porteiro: 

Orcl ~nado . . ...................... . 
G-rnlificucüo . . .........•.......... 

500$000 
250$000 !J:000$000 

Paulo de Frontin. 
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N. HS 

Sempre que os officines reformados do Exercito, os da 
2' classe da i' Linha, e os do Exercito de 2' Li'nha, estiverem 
no exercicio de qualquer cargo que teniha caracter ou fun
cções militares, isto é, quando estiverem no cxercicio de 
funccões milHares, inclusive quando tiverem n seu cargo ser
viços militares nas ,Juntas de Alistnmrnto, o Exccut.ivo lhes 
pagará os vencimentos dos seus postos, conforme .ití o deter
minam os decretos ns. !3,01,0, 1·1.71!8 c 15.23·1, podendo o pa
gamento desses vencimentos sm· foil.o pela verba 0" (:nona) do 
Orçamento da Guerra. 

nio d9 Janeiro, 
Frontin. 

I 
10 de dezembro de 1023, - Paulo de 

Pro,iudicadn a 

EMIENDÁ 

N. 117 . ' 

/Onde convier: 

Art. Corrija-sn a consilmncnn. nn verba :l' - Supremo 
Tribunal o Auditores - pnra ser asseguraria ao antigo audi
tor rlo nnt.igo lt' Disf.riofo lllilifar. ::<. Paulo,. nctnnlmnnf.n na 
5' Circnmscripção .Tudiciaria 1\filifnr. n rliffrrença nnfre seu.• 
ncf.uaes vencimentos rln 21 :000$, o os n .que tem rlirril.o. e.:r.-?Ji 
rio rlecrel.o n. 821, rln 27 rle rlozembrn rlc 1901, lei n. 3.07•4, 
do 7 de janeiro rle 1919, o art.. 1' rias rlisposicõcs transit.o
rilts õo Cndigo rio Processo Mil i ln r, pela elovaGão dos venci
mentos do Juiz dos Ji'eit.os rln Fazenda lllunicipal. - Paulo de 
Ji'1•ontin. ., · ' '' 

'' 
Annt))1Cindn n vot.nçfio dn 

lN. f!!l 

Art.. Os rh•is rttw rir,rrnm nnrfr rln missíin nwlirn qnP. 
o nrnsil rnvion :l Frnnr.n. rom cnrnclrr nJilifnr. rlnrnnfr n 
~rnnrlr ~nrrrn. norlrríío. mnrlinnlr rr.qnrrimcnlo, .•rr inrnr
nnrnr!M :\ 2' T,inhn rln T<:xrJ•cif.n; no;' rrsnrrlivos rnrpos. mnn
t.irlos nos pMfo• em qnr fornm rommissionnrlnR. - l'nuln ri~ 
F1•onf1n. 

O Sr. Paulo de Frontin - Prço n pnlnvrn prln orrlrm. 

o Sr .. Presidente - Tem n pnlnvrn n Sr. Pnuln do Frnnt.fn. 

\ 
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O Sr. Paulo de Frontin (peln ordr.m).- SI', Pl'c,idcntc, a 
emenda n. :1'1 n t.om por ol1Jcclo o sogumtc: 

4ÜS civis, que fizeram pm·tc da missão medica, que o 
!Brasil enviou il Franca com caracter militar dlll'nnto n g~•ando 
guerra, poderão, mediante l'Nju~rimonto, ser incOI'porados r. 
segunda Linha do Bxercito, nos t•especLivos corpos, mantido~ 
nas .postos cm que foram commissionndos." 

A Commissüo declarou que acccilnria a emenrln parn 
panstiiuil• projecto cm soparnda .. Mas peca ao illustre relato!' 
modifique o seu pat•ccer, porque essa medida é da maximn 
.instica, pois que os que estiveram nn guerra occupnrnm 
sempre os seus póstos. 

O Sr. Sampaio Corrê a- Peco n pnlavrn, pela' ordem. 

1 O Sr. Presidente- Tem a palavra o l10nrado Senador. 

O Sr. Sampaio Corrê a (pela ordem) - Sr. Prcsidcn Lr., n 
Commissiio nenhuma rluvida tom cm nlternr o se1; parecer 
sobre n emenda. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Sampaio Comln mo
difica o seu parecer no ~rnt.ido de ncceitar a emGnri!l. 

Os senhores que npprovnm n emenda n, un, queiram 
Jcynn tnr-se. (Pausa, ) 

Approvada. 

N. i20 

A' verba 2' "Jnt.cni!encin da Guerra", Mntcrinl, guh-con
signaçüo n. 4 : 

Sopnre-se 50:000$ para os apparolho~ c matorinl dos Li
nados ao Lnboratorio dn 'Tnteni!cncia dn Guerra, Jicnndo n 
verba no mesmo valor. 

Rio do .Tnneiro, :l9 do de~embro (jo 1923, - !'nula r/n 
Prontin. 

Approvada n 

E:M'ENDA 

•• N. 121 

Onde convier: 

Art.. Flcn rovigomdo o dispositivo contido no nrt. 3S 
dn lei n. 1,.242, rlo 5 do ,janeiro do 1n21, snhst.it.uirlns n~ 
expressões "fovoroil•o do :1921" pnrn "mnrco do !!124", o ac-
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llt•cscenl~.-sc no Jinnl o Sll!l'llilllll: "!mm M~ifu os nhlllii\M qtlc 
i\ll'em l'ülll'tiVlldos cn\ qu\tc~\jn1lt' discí11lín\\s 1\n t•cl'l~l'i<_\tl or.• 
gnnrlo período." 

fiio do .Tnneil·o, 10 de dezembro rio :!023, - !'nulo de 
F'1•nnlin. 

flcjo!Ládns ns 
I!:,M'ENDAS 

N. 123 

Onde convier: 

Al't. O pessoal ora dcstnoado no Gabinete Tochnico 
rio Arsenal de Guerra do nio de .Taneiro o Secções rio rnl'cl'ido 
Unbinoto, que cont.nr mais dq 10 nnnos de serviço publico fo
dcr·nl, scr(L inclui do no qun!lt•o ·tios funccionnrios do mesmo 
Arsenal, o, como tal, equiparadas as classes ·c cntegorins, cujos 
.or·dcnaldos sc,iam cquivnlnntt•s, al.il quo so.in definiLivunwnt,• 
or•ganizndo o menciotuuln gabinete. 

Prtragtnpho tmica. Sol'ilrl mantidos os qliritr•o dlái'islnl' 
quo Ol'l\ excr•ccm as J'unccnos do iltlctylographos iüls. <.ii\•ili•sas 
soccões do citado g:tblilcW1 ii:dopéitdentemorHo da oxigcntlih 
elo tempo de scr1·iço. - h•inmi. Machado. 

N. 124 

· Att. Ficnm incol'pnt•ildos ao respectivo qnadfó .dó po~
sottl porlonéóillo :l orricinú dé nltaintos da Dii'cc!orm. Gerá! do 
TilLoildcnciü iln. Gnni'l'ri ns nctllncs càrlndorcs c nlixlliilros iln 
cór•Le da mrsnin nl'l'iCiiiil, corn os vr.ncimotítós, diroilós r-, van
tnpons concedidos nos operar• ias do 1' e S' classes do ro~po
cllvo quacll'o, J'oiln11 n~ ll~~nssnr·ltls t•llcLI!'iéni]úos 11rt~ Pospr-
clivus tabollns. Jrineu .lflrahado. · 

N. 125 

Os officiLia~ do ArllnihistrâCilo quo. lorthnm oh tido oh 
vonhrtm n obtot• os 1 • c 2" lcigut•os na éirtssitiMciio l'intll rio 
cmso dn .Escola do Arhnlnisll'ticão Militar se~no lriall'li'U niJos 
nn Éscólh Snprrim' rio Ihtetidoricln, desde qtliJ átlin,iom· no 
.posto de cnpilaio, inrlopenrlonl.emento rlil concnrso. - ,\(frnwJ 
Cliniaruo. 

Approvndns as 

EMENDAS 

N. 12G 

' JTim ln~tnr do '70 concorlcr• WO contoH }1N\•h 11 ~nh-ron;;i
gnn~fio n. 7, mhricn 2' do pr•o,irclo de ot•çnmenlo ria G:Hlt•rn 
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para 1021,, "Despesas dccorreni>es do Cáes do Porto, carga, des
carga, armazenagem e seJ•vit•o de estiva". - Pere-ira Lolw. 

N. 128 

Destaque-se da verba 4', "Justiça Militar", sub-consi
gnnção "28 interinos, cl.c. ", a importancia necessnria pnrn o 
pagamento de mais um escrivão nn 8' Circumscripgão .rurJi
cinrin Militar, S. Paulo. 

Sala das sessões, em 22 de dezembro de :1.923. - Eu:ebio. 
de Andrade. 

Rc,ieitadas as 

E.MENDAS 

N. :1.27 

Em logar de 100:000$ attribuir-se 150:000$, de con
fm•midadc com a proposta orçamentaria parn n ;nh-eonsi
gnnciio n. H, J•nbricn 15', "Artigos dc expediente para os 
qnnrf.eis-grmrrars das regiões, brigadas, inspeccões rlc eorpos 
nns regiões, circnmscripçãn milil.at• de Mnl.l.o Grn"'o c DiJ•e
cl.nrin de Remnnl.a". - Pm•ei1•a Lobo. 

N. 129 

Corrija-se a rubrica 4', ".Tustica lllilitm•", na parte t•r.fe
rente aos auditores das 8' c 12' Circumscripção, de nccDrdo 
com os decretos ns. 38, de 20 de janeiro de 1892; 257, de 
12 de março, e 2.290, dr :13 de dezembro de 1!110. 

Sala das sessões, em 22 de dezembro de :1923. - Euzebio 
tndrade. 

N. 130 

Sem nugmentn.r as despesas consignadas no Ol'Camento 
.nPI'nscntndo pela Camarn dos Deputados, se,jam feitas as so
gninl.ns moclificac1íns, corrigindo-se falhas c l.ransporlanclo-se 
gnnntil.ntivos da vnrhn "lllal.erinl" para n verba "Pessoal", não 
llavondo, portanto, aHm•nçfin no valor global rio orcnmcnto. 

Nn png. -10 da l.nbelln- § 1"- Administrncüo, diga-se: 

Sub-consisnaoão: 
N. 5: 

8 escripturnrios rle 1' (guardas) ordenado: 
S dactylographos de 1': 

Ordcnnrln . . . . . . . . .. . . . . . . 4 :800$000 
G!'lll.ifioaçãn .... , , , ..... , 2:400$000 2·J :G00$000 
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U dncl.ylogt•nphos de 2': 

Ordenado . . . . . . . . .. . . . . . . 2:000$000 
Grntifica~ão . • • • . . • . . . . • . l :000$000 33:000$000 

;; escript.urarios de 2' classe: 

Ordenado .. .. .. .. .. .. .. .. 2:400$000 
Gratificucüo . • . . . • . • • . • . • i :200$000 !8 :000$000 

13 umnnuenses: 

Ordenado .. .. .. .. .. .. .. .. :1 :680$000 
Gratificação . . • . . • . . • . . • • 840$000 27:300$000 

Ns. :U e f2: 

87 trabalhadores: 

Ordenado . .. . .. . .. .. .. .. • i :440$000 
Grat.ificacão . . . . . . • . . . . . . .720$000 18'7 :920$000 

Precedendo o § 2', escreve-se: 

Estabelecimento Central de Fardamento, Eq~tipamento I! Ar· 
reiamento do Exercito 

(E. C. F. E.) 

I - Officinas de alfaiates e sirgueiros 

N. :14: 

2 mestres (um de alfaint.e e um de sirgueiro) : 

Ordenado .. .. .. .. .. .. • .. • 4 :800$000 
Grnl.ificnçüo . . . . . . . . . . • • . 2:400$000 111 :400$000 

iN·. 15~ 

2 conl.rn-mestrcs: 

Ornenado ........•....•. 3:600$000 
Grntifi~nciío .. .. .. • .. • .. • 1:800$000 10:800$000 

N. :16: 

6 l.rnhnlhadores: 

Ordcnnrln .. • .. • .. • .. • .. • :1 :440$000 
Gt•nl.ificnofin .. .. .. • .. .. .. S2G$000 :12:960$000 
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Nn png. ·H rln J,nholln diga-se: 

N •. tn: 

2 operarias rio 1' classe, rlinrin 
G opcrnrio;; elo !l' clnssc, rlinria .. , 

0$000 30:120$000 
7$000 r.n:~30$noo 

III ..,.. Officinn ilc corrcoiros o solloiros 

N. 27: 

Supprima•sc os 10 amnnucnscs. 

N. 28: 

mcsl.rc: 

Ordenado •..•.••.•..•..• ~:800~000 
O mi i l'icnr,rro •.••••..•••• 2:1t00~000 7 :200$(}00 

· l cnnl.rn-mc~/.rc: 

Ordenado .....••....•• , • 3:(i{I0$000 
Gratiric'acão •..........• 1 :800$00'0 5 :~·00$00() 

N. 31: 

12 di/.os de 3' classe, rliaria 7$(}00 .. .. .. .. . .. 45 ;990$000 

N. 32: 

20 clitns rlc .p clnssc, rlinrfn G$000 . , ••... ; . . • . ~3 :800$000 

N. 33: 

25 di los de 5' olnsso. monsnl 180$0\10 , , . , , .•• , tH :OOO$Oil0 

N. 40: 

i mcsl.rc: 

Ordcnndo .... , ......... . ~:800$000 
Gr.nl.ificnofio ..•. , ...... . 2: 1;00$000 7 : 2(}0$'!10'0 

Antes do ~Mnt.crinl Nnvnb, clign:so: 

V - Officinn de impressão 

3 npcrnrios ele 1' clnssc, rlinrin 0$000 ..... ; .••.• 
'·S 'IJjJPI;nr•ins· rir' 2' r.lns~r. rlim•in A$000 ......... . 
2 opcrnJ•iu:-; ·~W :JR t!lns.~t\, din1•in 7~000 •.•.,., .. ,. 

0:8ri5$000 
ri :!11<1*000 
r,: 11 0$00fr 
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Antcccrlcnrln u rnllricn orMateriul Naval~. diga-se: 

Sar?Ji!:o Central da TmnRpo1•ta do Ea:arcito 

iN·. 47: 

mestre: 

(S. C. T.) 

VI - Officinn de conslrucçüo naval 

Ordenado .. . .. .. .. .. .. .. 4 :BOO$ll00 

475 

Grnflfioncito .. .. .. .. . .. • · 2 :4ú0$DOO 7 :20o0$il0'0 

Nn pag. 12 rln l.nhr.lln, diga-se: 

VH - Officinn 1\fecnnicn 

Depois da sub-consignnoüo n •. 62, accrescentnr: 

f pintor, diarin 7$000 ........... o ••••••••••• 
1 pedreiro, dinria 7$000 •.. ; ................. . 

I 

Na pag. 14 da tnbella: 

Depois da sub-consignncão 128, accrescentar: 

3' Dircccão de Intendencin Divisionaria 

2:555$000 
2:555$000 

(Elsl.nholoviment.o Regional de Fardamento, Equipamento o 
Arreinmento) 

Officinn de alfaiates 

1 mestre: 

Ordenado .. .. .. . .. .. .. .. 2:800$000 
Grattrtcncno .. .. .... .. • .. :1 :400$000 4:200$000 

:! contra~mes-tre: 

Ordenado ........•••.•.• %:400$000 
Gra.tificncão , • • . . . . . . . .•.. 1 :200$000 3:600$000 

:!O operarias ele 1' classe: 

JornnJ ................. . 5$066 
Grnllflcncno .......... .. 5$066 2:774$000 

l 
'. 
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Officinn de correeiros 
1 mestre: 

Ordenado 2:800$00() 
Grntificncii.o ..•......•.•. 1 :400$000 4:2110$000 

.Tm·nul ........•.......•• 5$066 
Gral.j ficnciio .. · .... , .....• 12$534 8:322$000 

3 npr.rarios dr 2' classe: 

.Jornal ................. . 4$400 
Grul.ificaoão .••... , ...•.• 2$200 7:227$00B 

ii nporm•ins de 3' classe, mnnsul 180$000 ••.• 
8 nporarios dr. 4' classe, diuria õ$800 ••...••.. 
2 npJ•rm'fizes, rlinrin 3$120 ..•.......•....•.. 

fO : 8()0!$000 
14 :(}26$00(1 
2:281$350 

Eslr.s nporarios estão incluidos na verba 6' - Arsenaes 
o Fnrt.alozns - pag. 35 de onde devem ser eliminados. 

Na pag. 65 ·ria t.abella, rubrica 15 - Serviços geraes -
Consignação· n; 1; ·diga-se: 

N. 1: 

Equipamento, arreiamento e acampamento 
inclusive. n dospozn com manufactura de 
pcr:as fi'll'a dns, o!'ficinas . . . . ... . .. .. 2.100:000·$000 

N. 12: 

FnT·rlnnrento, etc et.c . • • • • • • • . . . . • . • • • • • • • !O. 000 :000$000 

12.100:000$000 

Dos1acando-se, portanto da verba cMateriab, no valor de 
12. J-Dn :ooo~. a qunnt.in do 199 :227$ pura verba «Pessoal», ne
nhnmn alt.erncão houve nn vorbn global do areamento. 

Na qunnlin ncimn rir 199 contos cst.á incluida n de 928$850 
rlrsl.innrln an pn,::nmenl.n dr• nmn rlin visto ser bisext.o nnnn 
rle 1924. -

fiio. 2 rjr rlczcmbro de IP23. - Vespucio de Abreu. 
' ". . '· 

N. 13·1 

A nnl.iguir!nrlc rln pnRin rlc rapil.fin rir. infnntrl'in. rio nctunl 
ma,jnr l'l'i'111'nlnrl" rln Exrl'cil.n· Fmnr.i~co Si~urirn rio nrgo Bar
ros, será oonl.ndu de 24 de mnio de 190fl, dnt.n cm que lhe tooqu 
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)JJ'Omocüo a esse posto pelo principio de antih"Uidade llibsoluta 
entre seus pares, de conl'ormitlade com a lei de 31 de marco 
de 1851, consu!Jst~~;nciuda pelo parugrapho uuico llu urL. 5• du 
dccreLu n. l.351, lle 7 de J'evcreiJ'O de 1801 que reaJ'J'irmou u 
direito que llle assistia as dan.• tcr1;as JlU;·tes das vagas que 
se vcrificasseJ!J nu J'cJ'erirla arma, peliJ pl'incipio de antigui
dade. As consequentes pJ·omocõc,; an:; postos do major o Le
nenLe-cuJ'UIIOI, tambeJn JJUI' antiguidade, a que Lem direito o 
t•al'criclu uJ'I'icíul cm race ela,; rlíspnsii;ões acima ci!.adas, dm·c
l'ÜO set· contaria,-, t'e><p!'t~l Íl'.llll\l'ltll', de ·I~ de novembro de 1013 
c D de .it!lli" di• ·1!11\l. 

O !'odor Executivo abrirá os crectiLos necessarios ao pa
gwmento Ju ilil'ri•J'i'lli;11 di! vr.twimenlc" que o refer·ido oi'J'icial 
deixou de recobet• em resarcimeuto uo prcjuizo que sofl'reu 
com a !IJJíplicacão indebila que llw J'ui J'cita, do urL. 1' e J'a
:;pectivo paJ'UgJ'Upho, do decreto n. 1. 31<8, de 12 de .iulhu do 
1905, que uüu l:lw aLUngia, por jú. Ler di1•eitos adquiridos e J'O· 
afl'ii·mados em tli,;po,;icõe,; anteriores, quinze anno~ antas de 
ser estu lei promulgada. 

Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das ,;essõeo, 11 de dezemi.Jru de 1920. - Olegario 
Pinto. 

N. !32 

Onde convier: 

Art. O majot• graduado Vicente Ferreira da Cruz o o 
capitão Antonio J~lvir!io rlc Anrlradc, ambos reformados, {lo 
Exereil.u, ;;fio cnnsit!crnrlns promovidos ao posto de tenente, 
o primeiro, a 25 de julho de !827, o o segundo, a H do se
tembro do mesmo anno, sr!rn dit·eito, ambos, a vantagens pe
cuniarias nf.t•azaclas. 

Sala das scs:>ücs, 20 do dezernlH·o rio 1923. - Benllll'dino 
Monteb•o 

N. 134 

Ar!.. Fica o Governo autorizado a mandar admit.tir um 
servente, com n cliaria de quat.rn mil I'Óis (.1$). em cada uma 
das Auditorias que occuparcm prcdios proprios. - Pedro 
Laao. 

lN. !35 

Ficn manlirlo pO!' lt·c,; amw,;, para conLinuaJ• serv~ndo 
nn Wnisf.ct•io da Gur.I't'n, com ·o,; vencimentos q11e lihe oom
pel.illll rlr.• seu po;;tn. a cõhtat• rle I de ,iancit•o de !02.1, o ·Ca
pitão do Exercito de 2' Linha, Antonio Rodrigues rlc Alt~lei
dn, que vem scJ•vinclo om uma ,Tunl.a de Alistamento Militar • 

. Sala dn's Sessõ·es. !O ele dezembro de 1Ó23, - Jc1·onvmo 
Monteiro. 
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Onde convier: 
Art. Os professores nomeados cm agosto de 1920, para 

a Escola Vctcrinaria elo Exercito, passarão a pertonccr ao 
quadro do Exercito, sem direito aos vencimentos atrazados. 
- Jlal'ciUo de Lace1•da. 

N. 138 

Accresccnte-sc onde convic1·: 

Artt. São t1·nnseridos para a Directoria Gernl de 'Con
l.aoílidade da Guerra, como terceiros oi'ficiaes, o primeiro, os 
segundos officiaes e o desvachante, cxtinctos, da Directoria 
Geral de !ntendencia ua Guena, que ali sen"em como addi
dos, CI}ID os mesmQs vencimentos quo actual,mente percebem, 
accreseidos das vantagens (Jue l.enha.m ou ;·iercm a ter os 
i'unccionarios do (juadro da mesma Directoria Geral de Con
tabilidade da Guerra, i'azendo-~c para esse fim {') nccessario 
extorno na verba pt'()]!lria, pam Q ~espeetiv~;~o pagame-nt!Jo, e fi
~ando assim UUI~mcnludo de mais quatro o quadro dos lor
~ciros offi.ciaes daquell a Directori:a. 

Sala das sessões, 1D de dezembro de 1023. - Jeronvmo 
Monteiro. 

N. 139 

Siio matrioula:dos, indepoend•enL~mffiLe de concurso, na 
~~scola Supli.'rior de Intcnclencia, no CtlrM a iniciar-se em 1024, 
nu qua11da· os interessados o dese:iaren~. os capitães do quadro 
do oíl'iciaes de administraçã<il IJUC houverem concluido o rc
apucLivo curso pelo regulamento de 1921. · 

Sala das sessões, 20 de dezcmbl'O de 1923. - Pe(i,ro Lago. 

N. 140 

ArL Siio declarados aspirante a official. pelo decreto quo 
puzer o presento areamento nm vigor, c como t.al farão o 2• 
:ll\1110· d~:~ re:>pcebirl,m• Durso, os alum~1os da Escola de Admitlfstra
~~Q• Milita1·,. que tiverem eonei·UJtdo o 1' liD:llo cou~~ apL·oveita-
IDi!'fliEI. . . 

ArL. A dcclamr;.üo a aspirante, no presente caso, não ollo• 
deccrtí a nenhuma classifiell!.;ão, quer por mcrccimenLo intol
lcctual .. quct• por antiguidad'c-, o que só scrú feito no final do 
curso, em f024. 

· At·t.. O alumno que não puder concl'uir o 2•· anno, pur 
mobívo C[!IC niio o inhabi'lito para exercer as f.uncoücs de ol'fi
cial cO'lltaclor, cujo !!Urso possuo, será aproveitado nesse qua
dro. n:x. vaga que houver ou aguardará as vagas que se forem 
vori:ficando. 

· · Snl11 das Coinmissões, cm 20· do dezembro de· :1923. 
!J•ineu Machado 
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N. 14:1. · 

Omlc convier: 

ML. Guzu!'ll, rnu·a lodos os effeitos, dos direitos, ga
raal.ia8 e \'tllll.agcns de que goza ''· encarregado do servico Lo
lerihonico, o encarregado úo acuensor do Departamento Cen
tral. 

b·i'llll'!t Maclt.ado. 

AJ;JPl'I.W~díls, JH\l'Ui j1J·ojoclo ospe~ial, as 

EMEND:AS 

iN. 133 

Accresccnlc-sc onde conviei':· 

l'ica n Governo autorizado a graduar no posto immcdia
tamcnte . superior. os coronois do. Exercito do 2• linha que. 
além de sm·vi•;.os de guerra e a devida antiguidade, computado 
lH\I'U :,1 cc.ulug()m c!cstw q. tempo de servico. prestado 110 re
s;im.cu ai\lcriQF ao dcct·e~o u, 1.3,~40, de 29. de maio de 19tS, 
I.Jaj~tn e..>.e>·cido. o can;n do cQ.mmtlndautes superiores da ;m.. 
~iga G~UIFcia Nac\Qlla!- p0;r mail> de dez IU\UOS oonsec.ulivos •. 

Sala das sessões, dezembro de :1923. - José Mu1·tinl!o. 

N. :142 

"~r L. Paro completar a execução das di~posições ·do 
a.r4 •. • • . d~ presente lei, !ioa cs~b~leeido, ·~ seguinte : qtiando 
polct ·interessados for requerido ú Cn•Jtnhilidnrl~ di). Gu~~~-a. 
esta roduzirá as consignações do pess>J.ll quo receber pelos 
~oft•cs da mesma Contabilidade, ao limite de.'UJJJÍ'tliiH\l:JI'(l/3) · 
cla:o remunerações que legll\J.1l8l)l~ c po~· d~limil~çõos de leis 
t.i ;crom serviilo do base para os calou los du:> compram rssos .iá 
t..m1:.dos para o~m associações ou estabeloc:mcnto.> àe credito; 
frila, outroaiun. pelo Gove~lil~ •. a revis:io nos compromissos 
J•cspcolivos, afim de que fiquem enquadrados nos limites das 
taxas do juros permittidas por lois. . .. , ... 

,. Pli,!la&;Qar>OO uwco. .1\S., di.spo,s.içõe~ 4-est.o a~tig:o ficana, pc
tos. dopa~:taman.los: a (lll.C inlerqssi.U'enJ. ox.ten.s\vas a lQd08. os 
scl'\'ià,oues do, Estado, u. ctueo.t as. lc~>islaçiíos. pormiL~irDJ:Q, cn-· 
Ll'wt ~. ofJ.'e<l~LvnmoJ;tlo. onttar~WJ. cm cowpii;Oll:liSS<!ll cqm a,ssp. · 
ciaçõcs ou, c~tu.OO.lecimcnLps lic. c~edilofl., ··· . . . . 

Snla dQ~S; QOJllllllÍ$-~~s, ~0. d.rA <ÚO)lo!llihl•o, QQ :1!!2:1 .. ..., Jrincu 
Machado. . .. · . . ... 
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'Prejudicada a 

EMENDA 

N. 137 

Corrija-se a doLa~ão da verba l'elaLiva á JusU\ia Militar 
na rubrica "AudiLores ', na .parte .rolaliva aos em disponibili
dade, de modo a ser respciLado o preceito legal que manda pa
gar aos audiLores em disponibilidade os vencimentos a que 
tinl!am direito ao tempo de ser concedida a disponibilidade. 

·Sala das sessões, 20 de dezemb1•o de 1 02a. - Je1·any'lllo 
Monteiro. 

Approvada, para projecto, a 

EMENDA 

N. 143 

· ArL. Só poderão concorre1· ás pvomooões pel<J prinr.i
:pio de merecimento creadJ pelo 'decreto n. 1. 351, ue 7 •lo fe
vereiro de 1891, os .of.ficiaes veterinarios porta.dores de diplt•
ma de Escola Superior do Veterinaria of!icial ou re,gulari~ada 
pelo Governo FedeJ•al. 

Art. A pre~ente emenda é de cat·acter del'initiv~ e 
será ,posta cm execução desde 1 de janeiro de 192t.. 

Paragrapho unico. Revogam~se as disposiçõe~ em con
trario. 

Sala das sessões, 19 de dezembro de 1923. - Jeron!Jm.o 
Monteiro. 

Rejeitada a 
EMBND.\ 

N.· tU 

Onde convier·: 

Tendil ~ido mandado rostabeleoei' o art. 5~ da lei nu
·mero 2. 02.1, de 5 do janeiro de t01il, doverilo ser ~provoitadn~ 
'independente de concurso, os dJUS sargentos, que estão pi•es
tando serviços pl'Ofissionnes do dentista por ordem ministe
rial, os quncs teom mais de seis nnnos do serviços. 

Sala das sessões, 20 ,de dezembro de 1923. - Lauro 
Sodré, 



•Prejudicada a .. " '' 
Jll\IENJ).~· 

·' N •. 145 

Accresccnte-sc (ln de convier: 

Jtcstabc!eça-se 3 du~a\1Üo pura pagamento da graUJ'icacão 
addicional do 20 % aos officiacs c prucas das guurniç<ic~ ·do 
l\fatlo Gro·~S3, Pará c Amazonas, croada pela lei pcrmuncnto 
n. 2.200, de ia de dezembro do 1010, c sunprimida no or,;u
mcnlo vigente. 

Approvuda a 

EMENO,\ .. ·~. . . 

N. 

Accresconte-so onde convier: 
"Fica revogado o <lisJJoslo nJ urL. 4• da lei o. 2.200, de 

!3 ele delcmbro de !910." 

Approvada a 

EMENDA 

N. 

Fica o Governo auLorizaclu a proscguii· na e~nsll'Ue~ão 
das ostrn·llas do rodng~:m de M.írandu a Bulia Vista, A!fll iduua
na a Bel! a Vista o Campo Grande a Ponl a Pol'<i, no Estado du 
1\ratto Gt•Jsso, podendo, oaJ·a isso, despender atú 100 :IJ00$000 ,, 

PJ•ejudicada a .. 

. . 
N. ua 

Accre~ccnLo-sc oudo convier: 

Para prn~uguimcnto da conslnwcão das cstra.rlas ele l'Oda
s·oJn de Miràuda a Bclln VisLa, A•quÍdaua.nu a Bclla Vista o 
Carupo Grande a .Ponta Pod,. 110 EsludJ do Mntlo GJ•osoo, ré is 
500:000$000. - L ui: Adol11llo ., 

l'l'cjudicada a 
·. 

N. 1-17 

· Os uiiiciucs do Corpo de Bombeiros c ila l>ulicia dJ Dls
lricto JfC!lloJ·aJ <JllC tiverem mui~ uc 2i> aunos do iuinlc•rruploa 

S. - VoJ, XIV 31 
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serviço~ prestados ó. corpllraçil.o, contarão,· om cada puri<~dll 
de cimo a.nnos, mais um anno, sómente para effoiLo do re
forma.- Octaailio do Alb·uquerque. 

llejeit,adas as 

EMENDAS 

N. 148 

Acerescentc-se onde convier: 

· Estaboleoo a gratificação do 300$, por mcz, ao; mombroH 
f(presidente, secretario e delegados mi!il.ares), das .Tunl.as Per
manentes de Alistamento Militar, o para os officincR refnl'ma
dos óu da reserva que exercerem cargos nas circmmcr ipçõcs 
de recrutamento. - Octacilio de Albuquerque. 

N, :169 

Onde convier,: 

Os officiaes da antiga Guarda Nallinnal que pagaram as 
suas patentes o .que não tenham lonutdo posse; pódcrão fazei-o 
da data da publicação desta lei até 31 de dezembro de 1024, 
passando para a segunda linha do Exercito aqucl!es que ha
jam servido nas fileiras do Exercito no minimo durante urn 
ann:o. - Laura Sot:h-é. 

N I 1110 

Accrescente-se onde convier o seguinte: 

Art. Na execução do art. 2• dà lei n. · 7lü, de 13 de 
:c.ovembro de 1900, serão observadas as disposições .do decreto 
:n. 13.882, de 19 de novembro de 1919, pNcedendo-se, dcnt.ro 
ide tres mezes, á revisiio dos actos que não tenhwm observado 
as regras consagradas nesse deoreto. - Laura Sodré. 

Appi'Ovada, para projecto, a 

N. ilil 
~~ .•• ~··'115 ( .d~~~~ 

:Aocresoente-se onde convier:· 

Art, · !Ficam extensivas aos segundos sargentos do 
Exercito as disposições do art. 57, da lei n. 4.555, do ·lO de 
agosto de 1922, relativas aos sargent,os ajuda'lltos c primei.., 
il'OS sargentos que c3nl.nrem mais de 25 annos de •serviço, -
:Laura Sodré,., 
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.. N . ., 152 

Onde oonvier: 
Corrija-se a verba 4', ",Tustiça Militar", na parLe refm·MLll 

aos auditores da Justiça 1\Iilitar, nas ü", 10" o H' Circum
scripções Judiciarias, de ucc:Ordo com os vunuimento~ ai.Lri!Jui
dos no decreto n, 16.27~. do 20 do corrente, ao Juiz dos Fei
tos da l"azenda Municipal, desta CajJiLal, ao qual estilo cqui
.purados em veuuimenl.os na qualidade de auditores da CapHul 
Federal e Rio Grande do ::iul, ex-v.i Jos arLs. üv, ns. 2 e 7 da 
lei n .. 26, de 30 do dezembro de i890, e 2° do decreto n. 821, 
de 27 de. dezembrG de i901. 

.suo-emenaas 

1 - Onde se diz: "Corrija-se a vc1'/Ja", diga-se: 

"Fica G Governo a.utGrizado a corri{l'ir, abrindo pam itiSO 
o credito que for necessario." 

2 - Onde se diz: "Aos audito1•es de Just-iça Militar nas 
G•, ·/O• e .JI• Cil'cumscripçães", diga-se: 

"Aos auditores de Justiça Militar, effectivos e em dispo-
nibilidade, que a isso til·erem direito." , 

3- Onde se diz: "Com os vencimentos att1·ibuldos. no dc
.creto n. -16.273, de .20 do cor,.ente, ao Juiz dos Feitos da Fa
;;cnda Municipal", diga-se: 

"Com os vencimentos que por lei lbes competirem." 

Rejeitada a 

N. 153 

Verba 9': 
Accrescente-se: 

Para Pl\S'Ilmento a dous primeiros tenentes dG Exermtu 
de 2• linha que estilo servindo na 6' Divisão do Departa
mento do Pessoal da Guerra, 18:600$000. - Oleaar:io Pinto., 

APPI'OVada !I 

N .. 15i 

Onde convier: 
Art.. O Governo fica autorizado a aproveitar nas vagns 

.de 4' of!'iaial da Directoria Geral de Contabilidade, existEm-
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le:> ou ifLie venham a existir cm 102·i, o:> ·eniprcgados da l"u
lJt•ica de Cartucho~ c Al'scnal do Gnerru. que alli servem o 
lwjnm revelado compctcneiu o aptidão para. o dosenJpcnho 
daque!lc curso c sem !ll'cjuizo dos seus vencimentos. ,....., /()s~ 
Ett.\~úiu., 

Ilejeilnda a 

Onde convier: 

N. 4 
o ,.. 

Al'l. Pic;t o Clovcrno nuf.ol'i1.ndo a udmittit• no jlrimci-
J•o posto do quadr·o de ol'J'iciat•s eontmlorcs. a contar do 1 de 
Janeiro de J!l2.i, os sargentos que foram approvados no oon
cm•;;o ue aúnrissrto i1 Escola tio Administrucão MiliLnr cm HJ22 
c niio obf.ivr•r·um a respectiva nota de coniiuncto. 

API"'uvadu para projecto especial a 

EMEND/1 

N. 5 

Onde convier: 

A:•f.. Ao~ orrit'ine8 rio Exel'Cilo !JUO rcqum·crcm, !13 
,·igcncia do uctnal orr;amcnln. o Govcl'no mandará restitui~ a 
imrortnncia ilo impn~lo colwndo sob1•e os vencimentos dnrantn 
o tempo que oslivct•um pr·escntes (t r;Lwr•t•a européa ('1014-· 
J!liS). em mi~srJcs .iunlo iÍH nn<;iics alliarlas. Jwm assim pagar 
n IN•Jo de r:nmpnnllll (Let•r;a pai' LI) do soldo). devido aos ditos 
<JI'.fir.iaf!s do Excr•eil.o qnc lendo r.sl.atlo presentes i'L !l'I'11Ud0 
r;•.Jer·J•a ,junto ás dil.us nu~ões ainda niio tivet·cm recebido, cor
rendo l.a('' tlcspczas por t•.onla tia vc!'ba respectiva do Mim.~
tcrin ria Guel'r·a. - José El!Scbio. 

fi(•.jdladas !L! 

Eli!ENDAS 

N. 6 

Ontlc convier: 

Art.. 1.' Pica conslil.uirlo drJ nr·imciros :>ar:;cnLos u snr
g-rmtos n.iutlanl.cg o quadt•o de mrxilim·c~ de cscripta do Exer
cito. i 

,\ 1'1. ~ .• :Os ndnn~s auxil in r·es de csol'ipl.a sm•ão Pl'OlllU"' 
vidas an~ pusln~ ncimn c.rnn a r'l'eaoãu desta lei. 

Art.. 3.• O nwncionnrJo qundt•o cOntJllii'·SC·hu do dous !cr· 
cos de p1•imuiros sarg-entos c um tci'CO de sars·cn!os ujudnntc<. 
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Al't.. r,.• Oil mcncionadoR sa.rgentos servirão indcpcnden
l.o r!n r.nga,jnmcnl.o nf•l cnmpinlnrcm vinte e cinco ·nnnos de 
~arvir:o, - José Eusehio,, 

N. 7 
onno convtcr: · 

Fica rcvo:;ndo o nrl. m; rln lei n. 4 .G~2. rla G de janeiro 
i! o 1 !l23. 

Snla das sessões, 20 rlc dcr.cmbro <le ·1U23. - JcronvmQ 
!flonteiro .. , ... ~ ' .. ,., •• r h ..... , • . .l 

... Projurlicnrlns 
EMENOAA 

N. 7 A 

"· Onrle convier: 
Fica a Cruz Vcrmcllln Bt•nsilcil'n nuf.ori?.:Jrln n eonl.iuunr. 

nos condicüos nctunes, r. pot•tnnto, isenln rio quncsqucr im
posl.os ou onus, os sol'i.rios do ;;un lofm•in, riurnntc os onno;. 
do 1924, o 192ü, nlé o mnximo de 12 cxll'ac~õcs annuncs • 

.Snln das scssüos, 21 rio rlczcmhro rio 1023. - A{{{lnso 
ra.rnaruo c ou l.ros. 

l\'. 8 

Onde convier: 
Arl. Na Capital Fr.rlr.J•nl o pngamnnl.o rloR vencimentos 

n que !.cem rlircilo o;; ol'ficinns t•c!'ormnrlos cont.innnl':'t :. i'CI' 
J'~ito nn Dil'llctorio ele Contohilirlaric rio )iinisfm•io rln Gn•:l'l'n. 

:S. n. rlc?.cmbro rlf! 1923. - Rrrl'IIO.II/ Lima. 

N. 9 

Art. O guarda dn .Bibliolh~ca do Exercito porcobor:l 
os mesmos vcncimenl.os que os guardas do Arsenal de Gum•J•n 
do Jlio rlo .Tnnoiro, cotTigindo-sc a respectiva lnhclln nn pnt•l.o 
relativa tí dcnominn~ão c noil vrncimnnt.os do t•cJ'm·ido gunJ•rla 
ria Bibliol.ltcca do Exerci lo. 

Snla das Commissõcs, 20 rlc dolzr.mhro ele 1023. -lrinmt 
1l~.7chado. . ..... ., 

no,ioitndns as 
EMEND.\S 

N. 10 

Onclo convier: 
Ficam com as vnnlngcns o rcgnlins dos Mrgcnlos n.in~ 

(lnnlr.R os ncl.unr.s sargentos idrnl iricnrlorns Q\Hl conlm·rm ma13 
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de· quinze unnos elo sorvi(;os o que sorvem no Gnbinel.o ConLrnl 
de Idenl.ificac!ío e suns filio os nos Estados o · · 

Sala das sessões, 21 de dezembro de 1923o - Pmtlo de. 
Frontino 

No 11 

'. Accrescente-se onde convier: 

Art. Ficam equipamdos nos J'unccionnrios publicas dÍ\ 
TJniüo os ncl.uaes sargentos da reserva do Exercito. que oxol0

-

cem ns funccões de auxiliJ.noos de cscripta rias Cilocmnset•i-
pr,õos de Recrutamento o · 

ArLo Os auxiliares de escl'ipLn dus Cilocumscripoões de 
llricl'lltamenl.o serão divididos om duns classes, pertencendo ú 
:" classe os sn1ogen tos aoiudnnl.os e primeiros smogÓnl.os de re
serva, n :'t 2" os segnndos o terceiros sargentos da reserva' 

Pnrngrnpho un ico o Os auxiliares de escript.a de que. trata 
nsto arl.igo usarão tra.io civil e pcrGoborão os vencimentos se
guinfocs: 1' classe, 390$; 2' classe, 330$, considerados dous 
terços como orrdenndo ·r um terço como gratificação pro-la
l,ore o 

Sala das sessões, 2·1 rlc dc?.embro de 1923 o - Jrineu Ma
tchadoo 

No 12 
Onde convier: 

Ar L o 1' o E' p!'orognrlo pmo mais seis mezcs o pmzo do 
permanencin dos nctuacs ,iui?.cs dos primcii'Os c scgnnrlos 
nonselhos do ,Tusf.len MilHar o 

Sala das Commiss<ieso 20 de dczemhro de 1023o -o T1'ine!l. 
Mncliadoo 

Prooiudicndn o 
!!MilNDA. 

No 13 

Ar!.. Fica, pnrn t.orlos os cffnitoso contado om r!obl'o nos 
funccionarios da Estrndn de Ferro Central do Brasil o tempo 
em que, na t•evolf.a do 1893 n '1894, tiverem recebido vonr.i
menf'.os doll!'ndos, em virtude no serviços cxtraorrlinnrio.• o 

Sala das Commlssõos, 20 de dc?.embro de 1923 o - b•ine:t 
Machado o 

Re,ieif.ndns ns 
l!lMJ!NDAS 

No 14 

Arto Os nl!st.nmnnl.os do nlll.~icns sorrío por ~l11nll nn· 
nos, cont.inunnrlo M cngn.Jnmonlos do ncc~rclo com n~ !l'f; o~ 
vigor. 
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§ 1'. Os actunes pl'imeiJ•os sargentos terão o posln de 
sargentos n,iudantes: os musico~ do 1" classe toJ'ilo o po,;lo rle 
primeiros sargentos; os de 2", o de segundos sargentos, e os 
de 3' classe, o de terceiros sargentos. 

Percebel'ão os vencimentos de ol'J'icinos inferiores o go
~uriio de todas as regalias a estes concedidas, com n dinnto 
ele trajarem-se civilmente fórn rio scrvir.o. ,, . 

§ 2'. Em l;odas as bandas, regimeQta.os (mvc~á· 10 apron.,. 
dizes e nas de batalhões do cacadores oito aprendize~. s•mdo 
l.nes apl'enrlizes equiparados cm vencimentos nos ~nsp!•çnclas ., 

§ 3'. As bandas militares não devem oncorpO\':U' sol'Lrm-: 
dos musicas. a não ser quando completem o tempo· do serviçO. 
a que, por lei, forem obl'igarlos, ou queiram volunl.arinmento 
continuar por mnis rlois nnnos nas hnnr!ns, scnrlo claRsificnrlos 
de acc(\t'do com as suas lmbi!ila<;ücs. · . 

Art. O Governo expedir;\ os rognlnmentos neoessarios 
para a execuofi.o destes dispositivos. 

.Sala das Commissões, 20 do dezembro de 1923. -.lrineu 
Machado. · · 

N. :15 
Onde .c,onvier: 

Art. 1'. Ao tenente-coronal Carlos Joaquim Barbosa, 
ex-2' official da nnf.iga Conl.l)dor.ja cln Guerra seja paga, por 
exercícios findos u quantia i:le .\ :800$, de ordenado. na ra~üo' 
do 200$ mensacs, que venceu c não recebeu de .ianeiro do 
1897 a .inneiro de 1899, quando no oxercicío rlc mandato de in-
tendente municipal. · · 

Art. 2•. Revogam-se ns disposkües em contrario. - Ole
(lario Pinto. 

N. :16 

Serão matriculados na Escola Superior de Intendencla, 
cm 1024, independr.nt.emenl~ rio concur~o o rlesdo une satis
façam ás demais exigencias regulamentares, os officiaes do 
quarlro tle contadores, rle adminisl.rnçíío e rln rle int.enrlenlr.s 
(extincto), que no eoncurso ou finnl do curso pnrn accesso no 
primeiro posl.o obt.ivm·nm o ·!" lognr nas suas tnrmns. A fr,~
quencia na escoln ser:\, tnnl.o qunnt.o possível, sem pm.iuizo 
dns funccõcs militares dos mAsmos nfficines. - .To.•é Eu.M/Jio. 

N. l7 

Verba 2' - Dircctni'Ín !irJ•nl rio Tntonc!nnoln dn Gur,rrr\ 
- Mnru,ia. 

Dign-so: 

1 pnl.rüo-mór: 

Orrlcnndo .................. . 
Orllf.iricnc.fio, I I I t •• r' I I •• '' •• 

oi:R00$000 
2:-100$000 7 :211(1.~000 

-

r 
~ 
l, ,, 
" 
l ,, 

r, 
I' 
" 
r. 
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'"· 
10 pnLrõos.: 

0Pctenndo. . . . ............. . 
tirntil'icneão . ............. · .. 

7 machiniRins: 

Ordonndo. . . . . • . .......... . 
f:irnt.ificncão. ;. • . . • ..... . 

7 foguisl.nR: 

Ordenado .•••••.•.•.....•.. 
Gr·ntifJcncfio . .............. . 

48 remadores : 

Ordenado ....••....•....... 
Gral.il'irnção ............... . 

Prc,iudicadns as 

.. , 

3:G00$000 
1 :800$000 

:J:G00$000 
1 :800$000 

2:01!0$000 
1:480$000 

2:240$000 
1:120$000 

o "' " .. I 

'· 

fJ.\·:il00$000 

37:R00$000 

31 :OS0$1100 

ll1 :230$000 

ltl' N., ~R . .. ··~· ·~ . 

OF.CTll'lCÃÇÃO nA 'l'ADllLt.A onç.ii~I'ENTAR!Â 

Vcrhn r.•- "ArRrnnrR c ForlnlrznR"- ArR~nnl rir Guerra 
dn Rio de .T nneiro: 

~ugmenle-se de 73:260$ n rlo
l.ncão do 239:990$, que 
assim ficará elevada a réis 
323:250$, pnm ntt.onder á 
diffet•encn do vencimento 
nos Rervcnl.es cm conso
quencia do determinado nos 
nrLR. 72 e 73 da lei nu
me.ro '•. 632, de G do ,innoi
ro de 1 !123. que o~ cqu i
para, be.m como os respe
ctivos operarins, no's dn 
rmnrensn Nacional, •• con
codc-lhes todos os direitos 
dos cmpJ•rgnrlns rln Lnbo
rntorio Chimico .Phnrmn
eeutirn Militar. 

I:l'unlmonlo 'fncam-sn as nrc~s
sm•ins nllm•acõcs nas dol.n
eiirs rlrsl.inndas :Is orrir.i
!ln's, nngmcnlnnrlo-st•. uc 
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-1!57 :Gu.\$500 n dolnr.ão do 
i!!ll :005$500, ·qno a 's s i m 
JlllSSUI'Ú a 1..118 :7()0$000, 

Ficm·lt pois deste modo r.onsli
tuirlo o pessoal: 

lii'5 servenlM: 
I . 
Ordenado. • • • 
Grnl.i J'ica~ão. • • 
IJ&, ~ ..... t.~- : 

o ••••••••••• 

••••••••••• 

Officinas 

:1. chore ele machinns: 
·Ordenado. . . . ............ . 
.6:rati1'icacão. . . • ......... . 

4 mestre.~: 

Ordenado. . . 
Gml.ifica~•fio. • 

• • o •• o •••••• 

• • • • ••••••• 

!l eonlrn-mcstres: 

·Ordcnnrlo . .............. . 
Gratificacúo. . . . . . ...... . 

G mandadores ext.inctos: 

Ordenado. . . . . . ......... . 
IGratificn!}iío. . . . ......... . 

·1 ·ajurlante ele.ct.ricista: 

Ordenado. . . . ............ . 
Grntificncão. . ......... . 

Opera rios: 

30 opera rios de :l' classe: 

Ordenado. . . . . . .......... . 
G f'f' -J'a.,t rcacnc. . • • • • •••••••• 

48 opornrios do 2• classe: 

. Ordenado. . . . ............ . 
.Grnf.ificaç;1o . ....... , .•..•. 

., 105 opera rios de 3' clnssc: 

Ordenado. . . . ............ . 
G!'ntificncão. . .. . . . ...... . 
u._ ·-'- ..... . 

' 

1:920$000 
OG0$000 ., ___ _ 

1 :800$POO 

158:400$000 

2:~00$000 o 7:200$000 

4:000$000 
2:000$000 

3:000$000 
1:800$000 

3:600$000 
1:800~00() 

2:.\00$000 
1:200$000 

• 

2:800$000 
1:400$000 

2:400$000 
i :200.~00() 

2:000$000 
1:000*000 

... 

24:000$000 

48:600$000 

2·;: ooo.~ooo 

:l:000$000 

103 :800$000 

1'i2:80MOOO 

585:000$000 

• 

~ .. 
' I 
I 

,. 
I 



ANNAIIS DO SI!INADO 

24 aprendizes de i' classe .... i :620$000 aa:s8o$oO• 
20 npre.ndizcs de 2' classe .... .t : Ml()$oon 2i :600$001 
73 aprendizes de 3' classe .... 360$000 26:280$001 

Total. ••..•.•........ i. 118 :761l$001 

Sala das ·Commissões, 20 de dezembre> de 1023. - lrinet 
Machado. 

N. 20 
'i 'I 

J!'açam-se em todas as tabel!as respectivas .n's necessaria: 
a!Lrraoõe.'l na jlroposta orrnmentarin rio Mini.sterin da Guerrr 
para o excmicio de 1924, elevando-se de i,54. 118 :998$68{ 
para i 56.219: .\•~4$i80, papel, a autorizacão para ef!e.ctuacãc 
das despezas para o. mr.~mo ministr.rin, a attondfl' á differimcn 
de' vencimentos dos operarias e serventes, a que. tem direitc 
em virtude do dete·rminado no art. 73 da lei n. 4. 632, de 6 
de .ianr.irn de 1923, o qual equipara os operarias e serventes 
do Ministerio da rGuerra aos da Imprensa Nacional. - Irineu 
Machado. 

Approvada a 
EMIINDA 

Accr~rscente-so onde convier: 

<Art. Fica o Governo autorizniln n abrir os crl'.ditos 
que julgar necessarios no cumprimento do disposto no art. 78 
da loí .n. ft. 632, de 6 do janeiro de i923, seja quanto ao oxer~ 
cicio de i•924, soja quanto ao de 1923, submettendo ao Con.,. 
gre.'lso Nacional as tabellas que orgnni?.nr nos termos daquelle 
nrtigo 73. 

'' 
IPrc,fudienda B 

l!MENDA 

N. 2i 

Art. O Poder Executivo l!'brirá creditas na importanoia 
de 2. too :445$500• para occorrcr no- pnr,amP.nto da dlfferenca: 
de vencimentos correspondente ao exerr.icin rte 1929, e. li qual 
t.eem direito e:r.-vi do nrt .. 'i3 da lei n. 4.632, de 6 de Janeiro 
de i 923, os men~nlist.ns. opera rins. s~rvP.nf~s. ,iornaleiros. rlfn• 
ristns e trnbnlhnàores do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, 
!ln 'lntenrlencin rln Gnrrrn da Capif.nl 1Ferlernl, dn Fabrica do 
Cartuchos e Art.cfnct.os de Guerra, ~·rins rtomais officinns e r! e. 
pendenoias rln Ministorio dn Guerra. 

I 
Snln dos ·Commlssõos, 20 !l.J rle?.ombro do 1923. - Trinel' 

Machado. 
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IPreJudicada n 

EMENDA 

N. 22 

Art. 10 Poder Executivo abrirá os creditas nece.ssarios 
para occorJ•cr no pagamento, nc segunrJo ·semestre de :1922 e 
durante o cxm·cicio ele ·1923, da gralificnoúo provisoria conce .. 
dida pela lei n. 4.555, de 10 de agosto de 1922, pagamento 
osso que rl devido ao opcrat•iaclo ria cxtincta Intcndcncia da 
Gucr1'a, ho.in Direcl.orin Geral da iG1uerra. 

Sala das Commissões, 20 de dezembro de 
Machado. 1923. - lrineu 

Rejoitada a 
. ..... 

EMENDA 

N. 2'3 

Na sub-rubrica cOfficina do alfaiates>, da Directoria Ge
ral da Guerra, corri:íam-se ·a proposição da Gamara e a ta
beBa do modo ·seguinte, na parte re.lal.iva. aos operarias e 
aprendizes: 

·10 opernrios do córte sob medida, oada·um .... . 
i operaria encarregado do c6rte geral ....... . 

12 opernrios de 1• classe, cada nm ......... .. 
12 operarias de 2• clnsse,. cada um .......... . 
26 operarias de 3• clnRse, cada um .......... . 
15 opera rios rlr .1• orasse. onda nm .......... . 
G aprendizes rle 1' oln'sso, onda um .......... . 

iS aprendizes de 2' classe, ~acta um .......... . 

i 
5 :-t00$000 
5:400$000 
4:200$000 
3:600$000 
3:000$000 
2:400$000 
1:620$000 
1:080$000 

/Ficam imcorporados na 2• classe os aprendizes de s•, pas
sando, assim, a existir sómcnte duas classes de aprendizes. 

Sala das Commissões, 20 de de?.embro de. 1923. - Irinl!'ll 
Jltachado. 

Annuncincln n votnc!lo da 

ll:MllNDA 

.N. 24 

'Flcn revigorado o n. :\Trio art. o\0 dn lei n. l.fl~2. do n de .innoiro de 1923. 

~nln rins s~.ssões, 21 ele clcr.ombro rle :!!123. -· Pedrn T.,n(ln, 

O Sr. Pedro ~ago - Peço n pnlnvrn peln ordem. 

O Sr. Presidente - Tem n pnlnvrn o Sr. Pedro Lago. 
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O Sr. Pedro Lago (pela ordem) -Peco a V. Ex. que con
Rnllc no Senado, se c.onsenl.e na ret.irnrln rln emenda. 

o Sr. Presidente - O Sr. Senador Pedro Lago rcqner n re
tirada dn r.mcnda. o~ senhores que approvam o rcqucri
mcnlo queiram ,lcvnnlnr-sc. (Pmt.~a.) 

Foi npprovnrlo. 

... Approvnda 11 
~ .... Emenda 

N., 

cO Governo fica autorizado a abrir os creditas que forem 
nor.cssarios para dm· execução 110 dis.posto no art... 29 do regu
lamento da Escola do Estndo-~laior do Exercito.~ 

Emenda 

N.· 25 

Onde r.onvir.r: 
O Governo mandar{t apcrfei~oar estudos por um anno, 

nos servicos de estado-maior c de inlcndcncia do exercito 
francez, os offir.iacs que .• pela classil'icação de sabida do curso 
de revisão da Escola de Estado-Maior, cm 1920, fizeram jús 
a esse premio, de accôrdo coin o art. 29, do regulamento da 
dita escola c conforme já propoz o Sr. chefe do Estado-Maior 
do Exercito. 

Em conscquoncia: 

:Accrcscentc-sa na verba 17' .. .. .. .. .. .. ..... 100·:000$000 
Diminua-sa n11 vel'ha 9' vencimentos do dous 

coroneis, um t.encntc-coronel, um major · 
11 um cnpitüo) ............. ·............. 85:000$000 

Sala das Commissões 20 da dezembro da f923. - yes. 
·fl11Cio dr. Ab1'CI!. ' 

Approvnda n 

N. 2ll 

:•· · Accrcscent.c-sl' onde convier: 
Fica revigorado o n. XVII do nrt. 4tl, d11 loi n. 4,(132, de. 

jl de janeiro de 1923. • .... ,. ............... , ..•.• 



,\p.pl'IIVada, para projecto especial. I) 

Eut'c11áa 

N., 27 

A1·L. 1." Estenda-se aos empregados llo Arsenal de Guerra. 
do Hlo de Janeiro que tenham mais de cinco annos de SCl'
viço c que sejam rcse1•vistas do Exercito, a disposi\~ão refe
rente aos cmpJ•cgados da Intendencia da Guerra. constante do 
paragrnpho unico do art. 31 do decreto n. 16.201 . .\, !lu 
:.n do outubt•o du 19-23, que altera o ltcgula"incnto das Escolas 
de Intcndencia. 

Sala da Hcdacciío, uczcmbl'O de 1023, - Barbosa Lima, 

Rejeitadas as •• 
Eme!ldas 

N. 28 

Onde se loj: 18 :GOO$ paJ'U dous Pl'imciros tenentes do 
Jlxcrcit0 de 2' Linha, que "c acham servindo na o• Divisão 
do Departamento do Pessoal da Guerra, accrescentc-sc ma is 
12:000$, para o capitão da mesma linha, Josú Joaquim Franco 
de Sít. que srJ acha addido ú Primeira Cil·cumscl'iV('áo de lle
crutamento. 

Sala da; Commissücs 20 d~ dezembro de 1023, - J!•in'c!t 
Mucl!'atlo. 

' ' N. ~o 
Onde convier: 

A1·t. Serão n.proveii.arlos nas nonJcar~ücs de auditot·cs 
ria JutiLiça ~filitur os oJ'I'iciacs do Exercito c da Armada que 
Lenham conctuirlo o curso jurídico ha mais du dez annos, in(le. 
pendente de concurso. 

Sala das Commissõcs, 20 (\() dczcm!Jl'O de 1U23. - lri!IC!t 
Machado. . 

Vct'IJa l' - Adminisl!·r,ção Central. 

GuhincLc do lllini~lJ·o - dizer: 

~ conLinuos n .~ :200$000- 1 •• ,, ••••• , •••••••• , • • • 8 :·í00$000 

Sala das Commissõcs. 20 de dczcrnbi•o de f012. - Mncu 
.1Laa/iado. · .•. . • . _ _ . _ _ • •• 

I 
•( 

• .. 

• 
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Annunciadu a votaçlío da 

N. 31 

Art. Ficam mcorporr.dos ao quadro do possoai cl'i'ecli-
vo da Ol'fioinu de Alfaiates da Directoria Geral do Intcn
dcncia da Guerra, l'c~pectivuuwute n!l quulidudo do operurios 
de 1' o 3' alasse, os actu!les co1·tadores e auxiliares de córto da 
mesma officina mandados ut.lmiLLir em VIrtude do Avlso·Hu
mero 70, de 10' de lll!lio de 1921, pelo então ministro da 
Guerl'!l. - Il'iiwu 11/ackado. 

O Sr. Irineu Machado - Peco a ptlluvJ·a pela ordem. 

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

O Sr. Irineu Machado (pela ordem) - Eu pedirin ao 
honrado Helator qu c concordasse em adoptar a emenda, para 
constituir projecto em separado. Nessa occasiüo, demon
strarei a necessidade da medida. 

O Sr. Sampaio Corrêa - l'eoo a Palav1·a. 

O Sr. Presidente - 1'em a palavra o honrado !'ola to r. . 

O Sr. Sampaio Corrêa (pela o1·dem) - Sr. Presidente, n 
Commissüo nada tem a oppõ;r .para que a emenda soja des
tacada para constituir projecto á parte, conforme solicita o 
nobre Senador pelo Districto Federal. 

O Sr. Presidente - O Sr. relator modifica o seu parecer 
no sentido do concordar em que seja destacada a emend:l 
n, .182 para consLiluir p~ojecto em separado. 

Os St•s. que approvam a emenda nestas condições, quet
ram levantar-se, 

Foi approvada. 

Rejeitada a 

N •. 32 

Verba 4• - Instrucclío Militar. 
Collegio Militar do Rio de Janeiro. 

Onde convier. 

.. -· 

Para pagamento de i de janeiro de 192:1. a 31 
de m!lio de :1.922, aos funccionarios civis dn 
·percentagem concedida pela lei n. 3. 890, 
de 2 de janeiro de :1.920 .. . .. .. .. .. .. . .. .. 47:947$200 

Pereira· Lobo, 
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Prejudicada a 

A' verba Deposito Central do Material Snnilario do Exar
cilo. 

"O carpinteiro, o segeiro o o cutileiro deste Doposilo te
rão os seus vencimentos divididos em 2j3, ordenado, . e :lj3 
graLifi cação. 

• 
Approvadas as 

IIMENDAS 

N. 34 

Onde convier: 

Art. Ficam incluídos no quadro de insf.ructores 
os sargentos de Infantaria que se,ium instructores do Tiros 
ou estabelecimentos militares ha mais de dous annos. 
pela lei n. 4. 632, de 6 de janeiro de · :1923. - Pav.!o de 
Frontin, 

N. 35 

Onde convier: 

Art. Os offioiaes reformados do Exercito, Jlrmada e 
Policia Militar do DisLricto Federal e do Corpo de Bombei
ros lerão preferencia .para as oommissões de alistamento mi
lita~: e sorteio. - Paulo de Frontin. 

Sub-emenda 

Intercalem-se entre as .palavras - commissõea · - • e -
de alistamento militar - as palavras - de deleaados,» 

!Approvnda, para. projecto especial, a 

N. 36 

Onde convier. 

Al'l. Ficnm incluidos no quuch·o do instructores 
os surgonlos de Inl'unlurin, que sc.iqm instmclores de '.rlL·os 
:ou estubelocimentos militares hu muts de dous unnos. 

:--.-
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Annunciudo. a vota~üo da 

EMENDA 

N •. 37 

Onde convie!': 

Ficam equiparados aos ;;ars·enlos ajudantes os ácLuaus 
sargentos JdenLiflcadores que servem no Gabinete Central do 
ldcntiJ'iear·ão da Gum•ra e suas fillacs, nos Estados. · 

.Sala das sessões, 21 de dezembro do 1923. - Paulo da 
Fruntin, 

O Sr. Paulo de Frontin - Pet'O a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - 'l'úm a palavra u nobre Senador pelo 
Dislrlclo l~cdcral. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela urdem) - Sr. l'l'CsiduuLc, a 
emenda n. 187 estabelece: 

"l!'lcam incluídos uos quadros de in:~i.t•uctorcs us 
sargentos do infantaria que sejam iuslructot•cs rio 
lit•os ou cstabclccimcnlos mililal'Cs, ha mais do tlous 
anuos." 

A Commissãn tlecial'a não acceifal' a emenda, twlos mu
li\'us já expostos em casos analogos. 

Ot•a, exactamente os Sln'g·cnlos que são instructores do 
"Liros" ha mais do dous annos, estão perl'eilamcnl.e nus con
dicües de serem incluídos no quadJ•o de iuslt•uclm•cs. Con
cOt•do cm que o ltonl'Udo Itclator nüo qucim udoplat• a emenda, 
mas solicit.aria que, cm Jogar rlc a rcjeilm·, a adoptasse paru 
comtlluir projecto om separado. 

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

O Sr. Presidente- '!'cm a pa]avru o Sr. Sampaio Corr~a. ~ 

O Sr. Sampaio Corrêa (pela ordem) - St•. Presidente, 1.1 
Cummissüu, ct·ciu, não se oppõc á solicila~ito feita pelo nolH·e 
Senndot• pm·a que essa emenda s~ja dcslucuda afim do con
slituil• projecto especial. 

O Sr. Presidente- O Sr. relator modifica o seu pat·ecer, no 
scnl.ido de sm· destacada n emenda afim de consLiLuir pl'o
.iccl.o íL pnrt~. Os senhores quo vulum ncsto sontiuo, queira 
levunLar-sc. (Pausa.) 

lloi approvadu. . i. 



r· Annuucíutla u vcila~iio du 

N. 38 

Onde convier: 

Para os el't'eil.os rln pm·cept•iio do meio soldo fica comi
clcmdo rct'ormarlu 110 posto de g·cnot·al de divisão, desde a 
llal.a do HCU J'allecinwnlo o Dr .. Fel'llando Mendes de Almcidu, 
gencml do lixot·cilo de II Linlm, ahm•/o o ct·cdil.o nccessurio. 
- l'tlltlo dtJ Prontiu. 

O Sr. Paulo de Frontin - Pl't:.u a tialnrrn. 

O Sr. Presidente - •rem a palavt•a o Sr, Paulo de FrouLín. 

O Sr. Paulo de Frontin (pola ordem) - St·. PrcsiúcnLc, a 
emenda n. li:!U estipula o seguinte: 

''Para os ct'J'eHus da PL'J'cepuão do meio soldo 
fica considcmdo t•cl'ol'!1mdo, uo rJOsl.o de gellcral de di
visão, desde a tlaln do seu l'ullccimcnlo, o Dr .. Fer
nando Mendes t.le :\lnwida, g·oneral do Excrcilo de 
II Linha, u!Jerlo ll credíln n<~ccssnrío." 

E' uma medida .iu~lu e quu \'JW l'avorcceJ• ás filhas do 
Tlt·. Fct•nall<lo Mendes U<'· Alm•~i<la. lJcsc,io salícnlm· ao Senado 
que, quando occorrcu " l'allecimrnl.o do Dr. li'cl'nnndo Mendes 
de Almeida, ,iú stJ aclmva na StJcJ•oial·ia do ~linistcrio da 
llum·ra, depcnllcndo apenas dn dcspac!w, um rcqJteJ•imenl.o 
em que o Dr. Mendes dr ,\Jnwida solicílava a sua rci'Ol'ma no 
)liJslo <le general <i•~ <lívisão, a que linha direito. 

Parece-me, pol'ianlo, qw• não ila necessidade, conl'orma 
lH'opõc o pat•ccct· do illuslt•c Hl!fal<ll', de sm· ouvídu a Com
missão uc l\lm·inha e Gtiel'J'a. pois se lratu uc uma medida 
de toda a jusl.i~u. tfUC v:w allemler ü questão do moulcpio, 
sem consLi tu i t' pensão e:ipec ia!. 

!\'estas coll<Ji~ões, eu solicilat·ía •l<l honrado Jtelatm· <lUC 
cuncm·dasse na approva~iio <lu <!metida. 

O Sr. Sampaio Corrêa - Pe,o a pnla\'l'a. 

O Sr. Presidente- 'fem a mtlnvm o St•. Sampaio Corrêa. 

O Sr. Sampaio Corrêa ·(llola o1·dem) - St•. PresidcnLe, n 
Commi~siio propoz quo a crneiHht tio nobt•c Senudol' fosso des
lacacla pal'll consLíluit• pro,jeclo em scpamdo, cm obedícncia 
;\ nm·mu que olln fll'Opt•ia h:ll'ia 11'11\:Ufio de tieslac:H·, pat·a os
l.urlo especial do Som1do, lodnH aqulliil!s casos que não •:aiJcm 
lii'OJ!I'Í!IIIlelll<' <'lll uma lei "'' !ll'\:lllllel\l.o. Não lem, Jl•.n•t!m, 
nenJJUmlL duvida t•m l'econilect.11' ((lW o cn:-;o pjjde ::~ct· polo ~c
nado I'BSolvido. O Senado, 1111 cttsu, let•;í rlc lomnl' 11 sua de
lí!Jct·n"iio, sitHlo ngol'll, mnis lnt•de, .i<i ]Jerf'eilamcnlo eluci
~lado. "A Commissüo nilo se uppüc ú uppt·ova~üo da emenda, 

S. - Vol. XIV 33 

,_......, __ 
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O Sr. Presidente - O Sr. relator• modifica o seu parecer no 
sentido de ser acceita a emenda. n. 180. Os senhores que av
provam queiram lovuntm·-se. (l'ausa.) 

Foi approvada. 

Rejeitadas as 

EMENDAS 

N. 89 

Onde convier: 

Ficam equiparados os vencimentos dos osccivães da Au-' 
ditaria do Exercito aos que percebem os escrivüos do Jury, 
desta Capital. 

Sala das· sessões, em 21 de dezembro de 1923. - Paiilo 
de F'rontin. 

N. 101 

Verba 7 -' Serviço de Saude - Pessoal. 
Lnboratorio Cllimico Pllarmaceutico Militar. 
"Onde se diz: "5 auxiliares de escripta de 1' classe" e 

"5 ditos do 2' classe", diga-se: "5 primeiros ol'ficiaes" e "5 
segundos ditos". · 

Allprovada, para pro,lecto especial, a 

EMENDA 

N .• 192 

Onde convier: 

Art. Ficam concedidas, nos Collegios Militares, aos fi-
lhos e primeii·os netos dos voluntarios da Patria, matricula 
c pensão g·J•ul.u i Lu>, du r·anle Lodo o curso. 

Sala das ~essões, 20 de dezembro de HJ23. - ,Tero·rtlfiiiO 
Monteiro, 

ltC,iijiLadus as 

EMENDAS 

N. 198 

Onde convier: 

Para confecção de fal'dnmentos, calçados e outros artigos 
indiRponsaveis ao Jli!SS<.m! dn oxm·citn " da nrnmda, J'icu o 
governo autm·izado u contractar n monLa!iem, um proprios na-



tlll:SSÃO liM 28 ~ DllZ~MilHO DE i928 499 

donaes, tlo nl't'ieiua~ COiiiplda,, Lle:;du qi.IU J.udo. o l.rabalho 
dessa J'undaciío esteja coneluido no prazo ma:l:imo do ü nonos 
o :;c,ja cu::;f.uado sônwn/e pula \'m·ha r-wnt pl'cjuízo c llCfiJ alLu
racíiu do J'oi'Jiecin~enlo IIOI'fllal Lie:;:;c,; a•·li!l'u':; a quem de 
•lireil,o. 

Sala du:; :;c.;:;üc:;, ~u de Liezem!Jro ue 10~3. - Jei'OI/.'If/M 
Monteh•o, 

N. 194 

Onda convier: ' 
'vnl'lm D", n. 8 - necrcscrmtc-so depois d:.s palavras "Su

pr•emo Tl'ibunal Mililnt•" o seguinte:. ,,cndo eni.!'Oitl!C dita im
prH•lancia, de umn só vez, ao pJ•esidenle do mesmo l'ribuMI, 
qno presinl'll contas. feitas as ncquisições o concluirias os con
em·J.os n reparos, 

Annuncia~n a votação da 

EMJINDA 

N. 1. 

AccreRcent.e-se onde convier: 

"Art. Fica o Governo autorizado a despender. em ali
menla~.o c dieta doR docn\.cs recolhido;; aos diversos hospi
f.nes e enJ'.OJ'Il1al'ins do Exercito, até 3$ (J.ro~ mil réis) por dia 
~ por rloenf.e, porlenrln para isso abrir os necessnrios crerlitos. 

Pa\'1\grapho 1mico, Da data desta lei em dcnnte, e em 
r.bcdiencia :í~ diRpo~i•;·-,,.;; do Cor.Jil-(o rtc Contabilidade. deve
rão ;;m• t·ee.olhidas ao '!'besouro Nacional: a) 1\ import.ancia 
clus rendas recebidas pelos hospitnes e enfermarias do Exercito 
nrovonienl.es de dcs<·lll!\O' feitos, na i'órma das lois e regu
lamento~ mn Yigm•, na~ folhas rlc ;;o!rlos. elapns e grnt.ificn
rões dos nrficii\AS I' pra(;ns CJIIO haixm•em n ditos hospitaes e 
rnfermaJ•ias: IJ) us irnpnrl.nncias CJI18 pt•nvicrem de quaesquer 
oni.J•ns J'ocellimcntns feitos, cm eonsequencin de trutnmont.o 
ele doente.• rocolh irlos nos mesmos hospitnes e enfermarias, 

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

O Sr. Presidente - Tem a palnYrn o Sr. Paulo de Frontin. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr, Presidente, o 
impresso rennin por engano duns emendas. ns ele ns. 70 e 71, 
e omittiu n emenda por mim formulada em rolac.ão nos vete
ranos do Parnguay. 

Fui infdrmarlo, polo illnsl.re relator do orenmenlo dn 
Guerra, que tinha sido rindo pnre.cer fn~ornvel a ostn emrmla. 
Mas devido nnl.nrnlmcnte n r!efe1t.o da lmprc~silo, essa emen
do. cte;;appnt•ecru rln lmprnsso. Eu per!irin no ilhJ.•t.re relator, 
1lllrn. corrigir esse defeito. 

.. 

r ,. 
• 

,, 



O Sr. Sampaio Corrêa (pela ot•dcm) - St·. Pt·e~idonlu, ó 
exacto que no Dia1•io do Conm·csso as emendas de ns. 70 c 71 
!'omm reunidas c assim cslá Jcila a publica~.ão. 

E' exacto lmnbcm, como affiJ·ma o nobre Senadm·. que 
a sua emenda leve parecer l'avoravel da Commissão c foi pu
lllicada anLcrim•meJlll!, mas não consta da nublicanão de ho jc 
uo Diario tio Couaresso. • ' 

São cslas as inl'nl'Jlln~iics que tlcvo preolur á Casa c a S. Ex. 
O Sr. Presidente- Não constando da publicação do "Dia-

rio do Congt•esso" duas emendas, uma do Sr. Senador Pau lu 
de FJ•onlin e oulm do Senador l'e(IJ'O Lag·o, vou mandar pro
curai-as paJ'Il submcllel-as tt deliberação do Senado. 

0 Sn. SAMPAIO COllllllA - Aosim, Sr. Presidente, Cll pedi
ria a V. Ex. que continuasse a votação, cmquanlo o sccrc
Lario <la acta procura as emendas que deixaram de ser publ!
r.ads no Dicwio do Con{lrcsso. 

São approvadas as 

E~lllNDAS 

N. 2 

Accrcsceule-sc omle convier: 

'i} ,,, 

;',\J•I.. Em olmlicncia ús di.,pusi0ües do Codigo de Con-
l.uLiliuude, l'ica [ll'Oilibir.la cut todas as reptii'Lil;ücs do J•)xJ~t·· 
cilo, a upplicuc;ão das rent.lns poL' ellas uul'ePidas, em cun~:!
qucncia de serviços Jll•csludos ou de vendas rcalizutla3. ilc
vcndo, sct· ditas rcndtts, recolhidas ao 'rhesom·o Nacional. 

§ 1".· O Govct•no podet•ti abril• ct•etlilos para atlr.ndt•t• t'1R 
necessidades dos sJ!J'Vil;os que ali'• agora coJ•t•inm ]Hll' conta 
daquellas l'I!Udas, ult! a imporl.am:ia qlle corl'esponcla no ma
xiplo, (t meladn da ronda da uwsma pl'O\'lmieucia tll'l'ecaclmJn 
no ultimo cxcrcicio. 

§ 2•. O Governo cm·t•igit•ú as Ln!Jellas da pt·oposl.a rlv ot·
ç~nwnlu para u cxeJ•cicio de '1925. no scnLi(IO do nvHal' a llH· 
cessidade de reproduzir dispositivo anulogo nu de qtw l.t·nla 
u presente arligo" .. ~r,, .. .. ,; 

N. 3 

~\ccrcsccut,c-":;c ondu conviet•: 

"ArL. Da (!ala rlcsla lei_ c1u dianl.é, os At·scnaes du 
Guel'ra do ]~xcrcilo nüu mnis podet•ão ruzcL' obt·as ou J'CPHI'nr• 
]Jcçus c ob.ieclos de uso privudu, quuesqLtel' que cllas scjum." 

N. 4 

~\CCl'l!tiCI!tltC .. IHl UlldL'· COI! V iet•: 

'
1.Al'l. Dn dala desta lei enr dialllt~, nfiu seL•ào PL't~uLH:lll

dus as vus·n,; de sal'gt•nlos njudunlcs, sendo suppl'imidos csl0s 
c urs·o~ .. " 
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N. 5 

":\rL. .Fica o Govrwno aulot•iznrln a dc~tlendor nos set'• 
vi~os da Ca!'l.a Ge!'nl da llcpuhlicn c GeogJ•aphica MililnJ•, além 
das rlol.a~õr~ consignadas nPHI.a lf'i, ai•' 1,00:000$ (quali'Or,cn
l.os contos de réis), mais afim do dar aos ditos serviços o des
em·olvimcnl.o qun oxigcm, podcnilo. paJ•n isso, nhi'Íl' os Cl'll
diiM nrcrssm·io." 

N. G 

"AJ•t. Fien o Govcpno mllOJ'i%ado a rlrspcndm• nte r6i~ 
200:000$ (dU%onl.os contos de t•úis) ao nppnt•clhamcnlo c conH
t.J•uccão das orricinn:; rio explosivos, a montm· na lralll'ica do 
Jlolvot•n sem Fnmar,a do Piqnrtr, podendo, pril'n b."n, niJJ•ii' 
o~ neccssm•ios crerlilos." . , 

N. 7 

"Art.. Pica o GovcPno nnl.nt•i?.nrlo a rlcstlOJHICJ' ai.(• rí•is 
3,000:000$ (trcs mil contos de réis), podendo para isso abril• 
os nccessurios ct•oriitos na compra rlc material pm•:t n Escola 
de Aviação Militm· (aviões ll pcçns de substituição) o nn 
acquisição, pt•opat·o o conslt•ucoão rios campos de JlOU8o ela 
linha rle tta\'es·rwilo rwr·ea rio Hin a Pn!'to Alegl'c, cuja con
slntcoão foi determinada po1• lei; sendo rlcsl.inada a m•.•l.ndo 
dnquclla importancia parn caria um rins dnus sm•,·ir;os de quo 
kn t.n csto nrl.igo." 

N. S 

Onde se diz, nn vel'lla ~· - Ju.sll'('a Militm· - 11 - Ma
l.m•inl de consumo: "Acquisicão dr. m•Ugos de cxpcdi1.•nt.o1 pnrri 
as auditorias, sondo 1 :000~ pm·a a li' o 700S pm•a ca,ln urna 
das outt•as onze", dign-sc: 

' . 

Acquisicão •le arl.is·o;; rfe r:wcdiontc pat•n as aurlil.ot"in;;, · 
sendo 1 :SOO$ pnra n li' cit•cumsct•ipcão, 800$ para as rlnns do 
Rio Grande do Snl c 700$ pm•n carlti uina das nut.t•ns nove." 

Cm•rigíndo-so n clol.n~·ão pm•a 9 :700~000. 

N. 9 

Onde se di?., na subconsignnoüci 18' dn verbti s•-scr· 
víco de Rnudc: "cinco quartos off'íciaes", dign-~c: "3 qunpfo.q 
officínes", qtw ~íio os nxisl.ontcs, cot'l'iginrlo-sr nrsse r.r.nlíclo n 
dotncúo. cot•t•egpondcnlo. 
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N. 10 

Hestnbelccn-se a verba 11' - Classes inacLiv11s - da pro
posta do Governo. 

N. H 

Accroscen!,e-se. ondo convior: 

"Ari. .Fica· o Governo autorizado a auxiliar com 1:000$, 
abrindo, paru isso, o necessal'io credito, a publiCiu;fio rlos 
Annaes do Hospil.nl Centml do Exereito nn rcspecl.ivu l'll· 
vista." 

N. 12 

Accrescente-se onde convier : 

"Art.. .Fica limitado n oit.o o numero de internos do 
Hospital· Centml do ExP.rcil.o, exclusivamente alumnos elo 
5" e 6" annos medico, de ncct\J•rlu eom n llegulamento rln l'm·
viço de Sanrle, em tempo de pn1.." 

N. 13 

Accrescente-se - A' verba s• "Serviço de Snude" -
uma nova sub-consignaçiio, assim reei igida: 

"Hospital Central elo Exercito - Material de consumo -
Acquisicfio de livros e de revistas, 3:000$000." 

N. H 

Reduza-se do 500:000$ (quinhentos contos de rllis) a 
dotaciio dn sub-consignnciio 18' rln verba 15' - "Servic.os gc
rnes" - (Forragem, etc.) 

N. 15 

Na verba 1' "Administ.J·ncüo central" - Gnbinnt.o do Mi
nistro, onrlc se diz "rlow; anxilint'I'S civis". rlign-so: "dons of
ciacs dn gnhinol.e civis, rlc !iYJ.'C. n.,colhn elo Minist.J•o", r suh
stit.un-õrJ n oxpJ'Cssfio corrcsponrlrmt.o "vorhn pt•ojwiu" 1101• 
.,vel'bn 9•'. 

N. 16 

nubricn 15', l.iLulo IIT - Diversas dcspezas: 

N. M -Em voz do "energia olccl.rfr.n pnt•n os o.~lnl1r. 
locimenlos", diga-se: "Energia olnr.lt•ie.n n set· emprcgn~n. 

1 .... ·-.... 
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N. i7 

nubrica !5' - Titulo III - DiVOl'Sns despe~as: 

N. 22 - Deve ser assim redigido : "Para abastecimento. 
de agua " a:<soio dos <JIInl'leis gonm·ur-s elas !'egiões c divi
sões, estabole~imrmtos mililar!Js " em·pos rlo tropa, sendo a 
agUn ~ómonf.e nos Estados e Forte da Lage. 

N. f8 

Na verba i • - Sub-consignnçiio Material - I matet•inl 
pet•mnnente. 

Onde ~e lê "Papel de impressiio do rolatorio do Minisl.t•o 
e .1.ab1•1lns do orçamento, 30:000$, clevr.-se J~·: "Papel de im
pressão do rclalorio do Ministro, do Indicador Alphnbel.ico 
do Ar los Offícines o Tnbellns do orçamento, 30 :000$000". 

N. 19 

Na verba 4' -Justiça Militm•, consignncão n. 29, "Para 
pagamento n tres nl.ldit.ores anxiliat•es, etc.", dign-so "Pnra 
pagamento a dous auditores, etc., .13 :200$000". 

E na consignação n. 22 - dois escriviles de 2' entrancia 
na 6' oircumsoripção, diga-se: tres escriviles, etc., 16 :200~000. 

Ficou o total diminuido de 1G :200~000. ' 

N. 20 

Na verba 7' - Fab1icns - so,ínm feitas as seguint•Js ai-· 
!.orações nu pm•t.o Mnl.el'inl: 

Supprimnm-sc as consignações ns. 2 e 3 - Acquisi•;iin 
-de mnchinas. fm·t·nmenl.ns o nppnrclhos c ncquisicão dn mo
veis. 

Se,inm suhsf.il.uidns as consignações orn constnnt.os de nu
meros H a 22. Jlal'll. n Fabrica de Cm·l.ucho~ e Al'i.efncl.os rle 
Guerra, pelas se~ruintes: 

Acq1.1isiQão de fel'rnmrnf.ns n am:inrrlhos pm·n 
ns officinns .......................... . 

Matcrin prima ........................... . 
Dt•ogns· o pt•oduclos chimicns ............. . 
Combustivel. . . . . . ...................... . 
J,uhril'icnntcs o nccl'ssm·ios pnl'n limprzn .... . 
Con,et·vncfio e l'l'!lnmeiío tio mnchinns n uppn-

. rt•lhM; ILCCjlliSJ~iin c](• pe~ns O !le!'iOnCcs, 

26 : ooo.sooo 
:;o :ooo~ooo 

S:OOO!;OOO 
1 00 :0110$000 

211:000>1000 

~0:000$0il0 

I~ 
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Cnnsm•,·acfio o t•opnt•acfio rios cdificios, offici
na~. rlcpmHioucius ria l'all!'icn n sen mulc-
l'ial t•odanlc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :H :000~000 

Mal.(wial r)c electrieidndo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1;; :000.~000 
ACQIIÍI<Í<;ão ele nrl.igos IIOCOSH:Il'ÍOS an srt'\'ÍCO do 

fin embalagem c o/'l'icinus.............. 110 ;000.~000 
Itlem, idt•m, dn m•ligo~ rle e.~perlicnlc........ 12:000$000 

Sonunn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 :000$000 
r. -·--.. --

N. 21 

A' vePlla 7' - F'abriaa,ç - Ifi Fnhricn rlc 
A!'l.efnclos ele Gnct•t•n, Consignarão n. 48, cm \'C?. 
I innos, rlig·a-sr., "dous conl.inuos, 4 :800$000". 

Jlicn o I ola! t'criu?.irlo de 2 ;.IQ0$000. 

N. 22 

Cartuchos o 
de l.ros con-

. ' 

A, \'ot•ha s·•, «i'!et'\'irr' rln Sim ele~. s~>jnm inrht irias ns sc-
guintn~ rlnln~ücs: · 

·i'i:t p:1rt.1 IV - or.Hospil.ncs de 1' classe~: 

~1 njndnnlcs (ie cosinheit•o 

Ot•dcnado , 
GraU.ficncflo 

.......... '• ' ...... . . . ............. . 750$000 
()75$000 

Na parle V - «fiaspilncR do 2' ciMse•: 

ii ajudnnlcs de cosinheiro 
' . ' 
Ordenado . • . 
Grn[,ificn~flo . . 

• O O I O O o O o o O O I O O O O 

• O O I O 0 0 O O O O O O t 1o O • 

750$000 
375$000 

3:375$000 

5:025$000 

Deste nr.ct•r.scimn pcsnlln nm nugmcnlo dr. n :000$, quD 
'Sr. inr.lnir:\ nn lolnl cln yerhn. 

N. 23 

:Acct•r.scr.nte-se. ·:í yrrhn !l" «Snlrlns r ~:rnlif·i~n~ii~s rio of
fieines>, c ~nh n. :10. 

Png·amr.ntri de differr.nça rniJ•r os Yencim()nLos de ·refor
ma r ns ria nrl.ividnrlr, n .qu~ lo!m rlircit.o os ministros elo Su
premo Tl'ihnnnl M.ililn•t'. r>rricinr.~ :::rnr.rnr.s. rc.formndos, nos 
lct'l110'< ria !(•i, Tt. I 03 ;CiOO~OOO. 



E."''·''m srtr. minisl.J•o;;, g-nnerae~ rel'twmadds, que, nos 
lMmos rln nrl. lfl, elo dcerr!lo n. HO, de iS d~ jul·llO de 1$03, 
c rln 3' da;; <li·'llO~ir.õcs lr•3n;;ilorius <lo Codigo de Organização 
.Tudir:in•r·ia ?l!ililnr, 'g,Bam de todas ·n.s vantagens .pecuniarias 
como se pcrm-nnccr.sscm na actividade do Exercito, c das ta
hr.Jlns do o'cçnmento não constam os recursos neccssa!'ios para 
nll.cndcr ao pagamcnlo ela cliffcrenr.n de yr.ncimenlos rcsul-
l.nnlo rln concessão dn lc.i. • 

E', :pois, ncccssar·ia a emenda, por seu fundamento legal, 
e por vi•r· sunar a lnctlnn cxlslr.nlc, ·sem a qua.l dLffículdado~ 
HJ a.pr·cscnt.m·iio no a,inslc do contas de vcncimcnlds dnquellcs 
m.inistros .. 

. . ... ~ . , . . .. 
Suh;;l il.na-s~. na> rnnsip;nacl\1';; n~. 11 e 2~ da \'nrba 15' 

•Scrviro~ gc:·nr!S>, n parle Dircr,l.m·in do rrmonla por Dcpo
silo dr rcrrwnla. 

N 25 

,No § Hl, Se~rv1ço';; gern~;;, consignação n. 22 - Para 
nhastccimcnlo d'ngun, e asseio do.~ qunrteis .gencrnes etc., 
~upprimn-sc n pnrlc f·innl, contida cm pnrnnUJCsc •. 

N. 20 

Continuam cm YigM as disposieõcs scgninlr.s: 

I) . N. I do UJ't. .w da lei n. -l. 032, de li ele janeiro 
dr 102:1; 

2). "tt·l .. 47, -18 e !tO, lia mesma lei n. · 4.632, de 6 dQ 
,janeiro de 1023; 

3). Art .. iii rln rlecrclo' n. 4.555, de .10 ·de ngo·sto dQ 
1922; 

4). Arl. da lei n. 4.032, de o de jnnci•ro de 1923; 
5). A rubr•icn 28 (Despc:as CIJP.Il.tuacs) do art. 126 da 

lei n. ;, .u32, de ü de janeiro de ·t 023,. nn parle relativa ao 
~m·viço ele ,que traia o n·r·L 2 d11 lei n. 4.152, d~ '13 de ou
tubro ele J 020. 

N. :!7 

Na rnbricn 15', no I il.ulo II - MlllCirial ([() consumo no 
numero R, onde se d:iz: «Combu~l.iveis .pnrn fortalczns e 
foJ·t~~·. diga-se: 

«ComhusliYci~ pnr~ fm•lnlczns, l'orle 
1' Compnnllia 'F~r·r·o-Yin•riu e grupo., 
nvincüo. 

c cnm>s de ;\ssalld, 
de esquadrilha do 
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N. 28 

Na rubrica 15' no t.itulo II - Material de consumo no 
n: 9, onde se diz: «fdem •para embarcações G vehionÍos~. 
diga-se: 

ddem para ombarcnções, vehicnlos e material rodante da 
Companhm de C:wr<>s de As.~allo. i• Companhia FewrO'-Viarin e 
gt•upo rJe esquarll'ilha de aviaçllo.~ 

N. 29 

. Na rubrica 15', no titulo II - Material de ·Consumo, .no 
n. 10, o'nde se diz: <Lubrificantes e aceessorios para forta
lezas e forte~. rliga-se: 

«Lubrifieantes pa•rn forf.alezns, fortes e carros de assalto, 
1• Cnm:panhin :l?erro-Vinria e .grupo de esquadrilha de 
nviaoão.» 

N. 30 

Na rubrica Hi'. no titulo I - Material de oonsumo, 
nd n. H. onde se diz: «Idem, idem para embarcações e vehl
cul os: d'iga-.se : 

«Tdem. idem para embarcnções, vehiculos e material sobre 
rodas dn Companhia de C:m•os de Assalto e i • Companhia 
Ji1orro-Viaria. 

N. Si 

No titulo rir - Dive11sas despezas, no n. M, onde se di~: 
«"Ener!!'ín Electrica parn ds estnbeleeimantos militares, '!'llJ)ar
l'ições, fortalezas e fortes que não tonhnm doLaç!lo propri!l), 
diga-se: 

-rEner~ln El1ecl.ricn pa.rn o~ ~~st;a.bele·oiment.os miuta.res, 
repnwti~ões. for!.nlezt~s, fortes r. Companhia de Co.rros de As
salto qne nãrJ tenham dof.lu;ft•o propria,. --· ..•.. ,. _ ..... , 

,· ,r~< .. ,. • ·r. •·; ·~ -~ .l,•;t"o:l':.~·l·~·~.'~.~~ 1 

N. 82 

Nn verlm 6' «Mnterinl~ - Díversns de;pezas Arsenal de 
Gnorrn. do R i o de .Taneiro melun-se: 

Enrrp;ia r\ectl'icn (fnrçn e cnlor) 108:000$000. 

O Sr. Paulo de Frontln - Peoo n pnlavrn poJa ordom. 

O Sr. Presidente - Tem a pnln,Tn o Sr. Pnulo de Fl'ontin. 
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O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr. Presidente, co
mo é nccessario enconf.rnr-se as duas emendas que n!lo fo
ram publicadas nc Diario do Conuresso, de hoje, relativas no 
areamento da Guerra, e como tomos, depois, a discussão o 
votação das emcnclns nfrcl'ecidns, cm terceira discussão, no 
orçamento da Receita, solicitnria a V. Ex. que consultasse o 
Senado si permitf.o na suspensão dn sessão por um quarto 
de hora. 

O Sr. Presidente - Tratando-se de attribuiclio da Mesa, 
vou resolver o pedido do Sr. Paulo de Frontin, suspenden
do a sessão por 15 minutos n bem dn r•cgulnridade da vota
ção do areamento. 

Peco aos Srs. Senartorcs se comcrvcm na casa. 

Suspende-se a sessão !is 3 homs e 40 minutos. 

(A's 4 horas e 5 minutos, o R r•. Prnsirlenf,c reassume a 
presidcncia ~ rteclnrn reahcrtn a SflBSíio). 

O Sr. Presidente - Das duas emendas apresentadas ao or
çamento da Guerrn, qrw niio constam dn puhlicação enviada 
li Mesa. só fni oncnntradn n npr·cscnlndrr pr.lo Sr. Senador 
Paulo de Frontin, a qunl vou submef.ter no conhecimento e 
deliberaoão do Senado. 

A emenda tem n numero 12'2 c nAsirn dispõe: r.,.--
N. 122 

Onde convier: 

cOs officiaes do Exercito e rlrr Armndn conf,emplartos no 
decreto n. 3. 7n3. de O do orünhrn rlo I n 19. serãn considera
dos effectivos nos pMins nlling-irJns por eAf.r. docref,o. onm 
os vencimr.nfns rln fnhrlln nrn nm Yignr,, 

Rio de Janeiro, !9 do dezembro de 1923. - Paulo de 
Frontin. 

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

O Sr. Presidente - Tom n palavra o Sr. Sampaio Corrêa. 
O Sr. Sampaio Corrêa (poln orrlom) - Sr. Presidente. ó 

exacto que esta rmenda foi apresentada e publicada no Dia
rio Offim'al. Lemhrn~a-me perfeitnmenfo deiJa; lembrava;.. 
me atrl rln qnr hnvin dnrto n PT'inoipio um parecer contrario 
11 e~sn omnnda. ~nnndo submcW o meu modo do ver tí Com
missão dn Finnneas. Mas posf.oriormenl.o. recebendo informn
cõe,~ do ilhTsfrr Snnndor Frontin snbrn n medida pnr ellc 
npresnnf.nrln, mnrlifiquei o meu modn rlc pensar e. rio nccórdo 
com esse meu mndo rle pensnr. propu?. i\ Commissflo n nppro
vnoiío rtn nmrnrln. o qu~ ~lln nccBiton. 

Emm ns explirn~(íos qrrr r!oYin prostnr no SPnnrln c 11 
'Y .• Ex •. 
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O· Sr. Presidente - O Srnn!lo ncnhn !lo ou vil• n m::plicnoãl) 
rlnrln pelo 81•, SonndoJ• Sampaio Cor·r·C.n. Os Renhorcs qno np
:lli'OI'nm n emonrln r.nm paf•occl' rnvrll'nvel dn Cnmmis.~ão, qnoi
r·nm lcvanlnr·-se, (Pnu.Rn.) 

Foi :lPJli'OYadn, 

E' approvndo n Ol'r:amrnlo da Oum·ra, qnr \'nc (t Com
rn i.<,qfio dr. nednr.ciio. 

O Sr. Sampaio Corr6a - Peço a palnvra. 

' 
O Sr. Presidente - Tem a pnln\'l'a o SI', Snmpnio Corrrin, 

O Sr. Sampaio Corr6a (peln nr•rlcm) - Sr. Prosldenl.r., cs
lnndo sobre n Mesa a rcdaeçiin J'innl rins emendas nprcsen
lnclns no or·camonl.o dn OtHll'l'a, que ncn!Jam de ser votadas 
pelo Senado, I'OfJtWir·n a V. Ex. flllr cnnsull.e n Senado solll'o 
si concede m·gcnria pal'n a immerlinla rJi.ocns,iio r. vnlar:iin rlt~ 
·,·odaccão finaL 

O Sr. Presidente - O Sr. Senndm• Sampnio Corrt•n t•cqtw~ 
nrgr•1win pura a rlisciJH.<iio ,, yoJaefio irnmcdinla rltt rerlncuão 
J'inal rio OI'Çamenl.o riu Guerra. o~ srnhoJ•cf> qu~ apoiam n rr.
~ttrJ'i mcn I o, que i mm rnn n i rrslal'-~f'. (Pausa.) 

Foi npprovado. 

:-;. ·158 - 1023 

lle.rlac,;tio final dos cmmrtln.< do Senado cí fl1'nlmsíção da Ca
mm•a rio.< Deputados u. .f08, de .f!I;J3, l)llc {imet ns tles
Jlc:ns do Him',,terio da Grrcl'l'll jln1'11 o ~XC1•cicio tlc 1112.t 
c dti outms JII'O'L'irfcncias • 

N. 1 

Suppt•ima-sr. a verba 1J'- ExrJ•cicios finllM, 100:000$000. 

N' o . ~ 
J\ccresccnlc-sc: 

Vm•bn - Augmonlo Jll'ovi:;m·in sobt'tl voncimonlnR, mon
snl idades,· rliarias o ,im•nnns, rio nccrkdo com n lei da dospczn, 
de O de ,innoiro ele 1023, 2. 000 :2~2$800, 

N. 3 

Nn vorha Hí' - Serviços gm•ar!s: 

A suh-eonsignncão n. 4, rcrli.ia-~o assim: 

" ... su h-consignação n. .\, rm vez rlo 200 :000$, clign-so :· 
"HíO: 000$, ncrrescentnndo-~e drpnis rln palnwn1 "vin lllt'Uil" 



b ~cguinlc: ''sendo 50:000$ Plll'll COlllJ,Jiclui' n iuslalluuão tlo 
La!JoJ•atorio du Analyse~ da lntcndcucJa da UUCI'l'U, acquí.;i
r·.ão de uovo; :tppm·dhos e pagamento r.lu g1•ati l'icação a lc
éhuico; encarregados da inslullação c de auxiliar os p!'imci
ro:> ti•abalho:> do mesmo .Lal.mralol'io. 

N. 4 

,Ju;Li"a Militar. 8upt'r!Jno 'J'J•ibullal ~liljlar - 'ru!Jclia uu 
JJCssoal dá Sccrct:~ria: 

Bibliothccario, archivislu c !ll'Olocolli;la: 

Ordcnar.lo. . . . . . .......................... . 
GJ•a tiJ'icação. . . . ......................... . 

Accrcscenlc-sc: 

Sendo o cuJ•go c.~crcitlo pot• oi'J'idul reforuwtlo .. 

N. 5 

.. 

' • 
.1 :800-!iOGU 
~: 100~000 

.., : soo.;:ooo 

'.rrunsl'it·a-::io da veJ·Im ü• ·'Al'scmws e Jt,uJ·tulczas" a quun
tiu tle 10 :5ü0$, ÍlllflOl'lancin dos vencimentos de quatt•o d•J 
1• cln:;se, pat·n 11 verba ·1" "AdnJini:.;LJ·:u;ão Ucnlt·nJ", sui.J-eun
sigmll;iiu eol'J'C~(Iondcnl.!! ;i Dil'eel.ot·ia r.lu M~lm•inl JJellico. 

~. ü 

~l't•unsl'iJ·a-se, na veJ•bn li' ".\J•senaes f~ Pnri.aleii:ai-i\, plll·a a 
1 ~ '1 .\Um in i:-~Lt'a(;.ão Cenlt•nl.,, :-; nh-con:-: ígnnt.~iio cot'I'!.!SIWtldetJ !1~ 
ao ''Deposito Cmti.J•nl rio ~lrd.et·inl 13ell.ico", a impot·l.mtcin cl" 
:JU :000$, que dovu :-~m· dcsdobJ•[l(la c~m duas pnJ•collns, :mi.Hln a 
pl'imoira rJü 20:000$, pa!'a o pessoal incumhillo ria I itlll'f'W 
e lu!JriJ'icac;ão elo m·mamcnlo pol'lalil e a segunda r.le '10:000$. 
1Hil'U o matel'inl tHJcessni'io n es:-3ú SCl'Yi~o . 

. 'L 7 

Na vcl'ha 15' •·sm·vi\~Os Gcracs", sub-consignal;iio coi'
J'u.,1,uudcnle ú "1-'nb!'ica de Cartuchos c Al'lefnclos de Guc!'l'n". 

O nunwt·u II, "~!alcl'ial ele ·~omumo" disl.ribuu-so assim: 

.llalcrial dtJ r:nns wno 

Acquisiçã_o. ~e J'eJ•t•unwnln;; e npput•cllw;; pm·a 
as o1fJcinas .•......... , .................... . 

?Ir ateria prin1a .......... ~ ...................... . 
Pt•ps·us !J !li'Jlducl()::i ~hlmJcos ............••••••.• 

:!•.i : ooo.sooo 
30:000$000 
3 :00.0,00.0 
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Combustível .................................. . 
r.ubJ•ificantcs e ucc~ssorios pm·a 1 imp~za ..... '. 
Consm·vncão e ropa1·acão de mach inns e de np-

parelh<Js; ncquisiciio de pecas e pertences .. 
Conscrvncão e repnra~ão dos edificios, offici

nas, dependencias da fabrica o seu ma-
terial rodante .. , ........ , ................ .. 

1\Iuterial de electricidade ..................... .. 
Acquisicüo de artigos necessarios ao serviço 

de embarque e officinas ................... . 
Idem, idem de artigos de expediente ........... . 

N. 8 

100:000$000 
20:000$000 

S0:000$000 

34:000$000 
15:000$000 

110:000$000 
12:000$000 

llestabelcca-se a dotação de 90:000$, solicitada na pro
posta do orçamento, verba 4' "Justiça Militar", consignncão 
n. 28, desti·nada ao pagamento de vrmtagens a supplentes, 
adjuntos, interinos ou ad-hoc, na fórma da observação B da 
respectiva tabella ·de vencimentos (decreto n. 15.635, de 26 
de agosto de 1922), ficando assim augmentado de 30:000$000 
o total da verba. 

N. 9 

Na verba 15' (Serviços geraes, rubrica m - Diversas 
despezas, accrescente-se á sub-consignação n. 3 mais 2:000$ 
destinados á revista Defesa Nacional. 

N. iO 

Corrija-se a verba Justi~.a Militar para attender ao paga
mento de mais um escr.ivüo na 6" Circumscripciio, crendo pelo 
decreto n. 15.635, de 6 de agosto de 1922 e .iá em exercicici 
desde 2 de setembro do referido anuo. ' 

N. 11 

A' verba 10" do Ol'1;umeuto da Guerra (soldo, etapas li 
gratifíeaçúns de praças de pret) : 

Restabeleça-se o seguinto: Etapas de 4$800, cada uma, 11 
250 pracas que servem nn Commissão de Linhas •relegraphi
cas de Matto Grosso ao Amazonas 439 :200$000. 

,i"erbn quinta, n. 48. 

Redi,in-se assim: 

N. 12 

Pam pagumento mensal, cm 11nrtes iguaes, de oilo confc-
renclstns •I , .• .. . . • .. 
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Na verb11 3' - Estado Maior do Ex~rciio - II - Mate
rial - N. 14 - onde diz - 2:000$000, diga-se 4:000$000 
para al!Xilio de impressão da Revista Judiciaria Militar. 

N. 14 

Em lagar de 70 conceder iO contos paz·a a sub-consi
gnucão n. 7, rubrica 2' do projecto de Ol"çnmenl.o da guerra, 
para 1924. (Despezas decorrentes do caes do porto, carga, 
descarga, armazenagem e serviço de estiva. 

N. :15 

Destaque-se da verba 4' ''J'ustiça MilHar, Sub-consigna
cão, 28 interinos, etc.", a importancia necessaria para o pa
gamenoo de mais um escrivão na 8' Circumscripção Judi
ciaria Militaz·, São Paulo. 

N. 16 

Fica o Governo nuto!•izado a corrigir, abrindo para isso 
o credito que for ner;essario à verba 4', "Justiça Militar", na 
parte referente uo~ auditores de Justiça Militar, effeotivos e 
em dís}J'oníbilidade, que a isso tiverem direito, de accõrdo 
com os vencimentos que por lei lhes competir." 

·N. i7 

Onde se diz, na verba 4' - l!tstiça Militar - If- Ma
Leria\ de consumo: "Acquiskão de artigos de expediente para 
as auditorias, St'ndo 1 :000$ pura a 6' e 700$ para cada uma 
das outras orize diga-se: 

'"Acquisição ·de artigos de expediente para as auditorias, 
sendo 1 :800$ pn r· a a 6' oircumscriPCão, 800$ para ns duas do 
Rio Grande do Sul e 700$ para uma das outras nove." 

Corrigindo-se a dotaci'ío para 9:700$000. 

N. iS 

Onde se diz, na suh-eons·ignnoiio 18 da verba 8' - Ser
vico de Snudo: ''5 quartos officiaos", diga-se: "3 quartos of
oiaes", que são os existentes, corrigindo-se nesse sentido a 
~atação oorr!Jspondente. . 



' 

'r' ., 

!i!~ 

N. i O 

neslabule"a-su a verlm 11'- Glusses inactivas - c.lti pru
pos ln do Govérno. 

N. 20 

Accrcsccnlc-·se - A' verba 8', •·servico de Suudc 
uma nova sub-consigmJcão, assim redigida: 

"Hospilal CcnlJ•al do Exercilo - lllatcrial de consumo 
.-\cquisicão de livros c de revistas 3:000$000." 

N. 21 

Reduza-se do 500:000$ · (•qni·nhent()s contos de ré is) a 
do'laçã() da sub-con~ignação 18, da verba i5.' ,...., 41Scr.vlços gc
racs, - (Forragem, ,ele.) 

N. 23 

Na verba 1', «Administt·ação Centrar, - Gabinete do 
!ll:inistro, onde .se diz cdous auxiliares civis", diga-se: cduus 
cfficiaes· de gabinete civis, de livre escolha do 1\linistro,, c 
substitua-s:~ a expressão corrcspGndente cverba propria~ 
por. «verba ·O•, •. 

N., 24 . 
' 

!lubrica 15', litul.o III - Diversas dcspczas: 

N. 2.\ - Em vez r.! c «OilCl'gia cloctri·ca 
1ecimcnlos", diga-se: «Enet•gia ~lcctricil a 
como força motriz nos cstabclccimcnloll 
part·ições, etc., 

N .. 25 

para os estabc
s•cr cmpt•cgada 
militares, rc-

'· 

Rubt•ica 15' - Devo 5er as;im redigido': «<Para abasooci
mcnto de agua o asseio dos quartois gcncraes das ·regiões Cl 
divisões, estubel,~cimcnlos militares o cor.pos de tropa (scmdo 
a agua sómcnt.e por Estudos) ·e Forte do L age., 

N •. 28· 

Na ruln·ica r•, ,;ub-cunsignn,;iio .lltllu1•ittl - l, J\lalurial 
)lUl'llll\IIUII[C, 

Onde se 10: 4l'aJlel de impJ·cs~<ão LI o rclul.uriu d1J ~linisl.rn 
c lnbe!lns Llo OJ'I:anwnl.o. ;JO :1100*, dtJvc-sc· lêr: «Papel tlc im
IJJ'C~siio do relal.orio do MinistJ•o, tlo Indicado I'· Alphnhctico do 
Acto.~ OfJ'ici.acs c •rubcllus do or~umpnLo, 30:000$000 •. , 
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N. 27 

Na vcJ·ba 4" - Justiça Militar, consignacão n. 2!l, «Para 
pagamcnl.o do trcs auditores auxiliaros

6 
etc.>, diga-se :1 cPara 

pagamento a dois auditores, etc,, 43:2 0$000>, 
E na consignacü.o n. 22 - 2 escrivãcs do 2' entrancia 

na fi' Circumscripcíio, diga-se: 3 escriviles, etc., 16:200$000. 
Ficou o total diminuído de 1,6:200$000. 

N. 28 

Na verba 7' - Fabricas - 3Cjam foiLas as seguintes al
lcracõcs na parte Mn.tcrial: 

SupprimMn-sc as consigna~õcs ns. 2 o ~ - Acquisicão 
de m.achinas, ferramentas c apparcJ:hos. e acquisicão de 
lllOI'CIS. 

Sejam substituídas as consignacõcs ora constantes do 
ns. H a 22, para a Fabrica de Cartuchos e Artefactos de 
Guerra, pelas seguintes: 

'Acquisicão de ferramentas c apparclhos 
para as officinas .•• o. o •••• o. o •••• o .. o •• 

·1\Iateria prima. . o ..... o o .... o ... o .. o ..... . 

])rogas c productos ohimicos .... o ..... , ........ . 

Oombust.ivel. . . . . . ......................... . 
Lubrificantes c accessorios para limpeza .... o,o,o o 

Conservação e reparacão de machinas o ap-
parelhos; acquisicilo de pecas e pertences 

Conscrvacão c reparação dos edifícios, offi-
ciaes, dependencius da fabrica e seu ma-
terial rodante •. o • o •• o. o., ....... o •••• ,. 

Ma Leria! de electricidade. . . . ... o •••• o .... ,. •• o 

Acquisiçüo do artigos necessarios ao serviço de 
embalagem o officinas. o o ••• o •• o. o ••••• 

Idem, idem, do artigos do e;-.-,pedicnte .. o. o •••• 

Somma ............... . 

lN'. 20 

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

100:000.$000 
20. :ooo$ooo 
30:000$000 

34:000$000 
!5:000$000 

H0:000$000 
12!000$000 

280:000$000 

A' verba 7' - Pabricas - T!II Fab>rica de Cartuchos e 
Mtol'actos do Guerra, Consignacão n. '•8, frlll vez de tres con
tínuos, diga-se: «cious continuas, 4 :·800$000,. 

Fica o Lota! rodu~ido de 2:100$000. 

N. 30 

'A' verba s•, «Serviço de Suucle,, sejam incluídas as se
guintes dolacõcs: 

Nn pnr•f,o TV - «Hospitnes ele 1' classe,: 
3 a,JLHinntcs elo cosinheiro. 

s.- Vol, XIV 33 

i 
I. 

" !' 
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Ordenado. . • . .......... ,... .. .. 750$000 
Gratificacão. . . . . . • . .... ,.,... . 375$000 

Na· parlo V - «Hospitaos de 2' classe: 

5 aJudantes do cosinheiro 
Ordenado. . . . . .. .. .. .. ..... .. .. 750$000 
Gratificacão ............ ·-··.... 375$000 

N. 31 

3:375$000 

5:625$000 

Accrescentc-sc ú verba o•, «Soldos o gratificações do offi
ciaes), o sob n; 19. 

Pagamento dn rlíffe~anca entre ns vencimentos de refor
.ma o os da actividade a que têm direito os ministros r!o 
Supremo Tribunal Militar, orficiacs gencraes reformados, nos 
termos da lei, 103 :·600$000. 

N. 33 
' . . 

Substitua-se, nas consi~nacõos ns. H c 22 da verba 15' 
"Sel'Viços geraes", a. parle Directoria .. de remonta por Depo
sito de remonta. 

N. 34 

' No § 15. Sel'ViQos gcraes, consignacão n. 22 - Para 
abastecimento d'agua, c asseio dos quarteia generaes elo., 
supprima-sc a parte final, contida om parenthese. 

N·,, 35 

Na rubrica 15', no titulo II - Material do consumo no 
numero 8, onde se diz: "Combustíveis para fortalezas e 
fortes, diga-se: · 

"Combustiveis para fortalezas, forte o carros do Assallo, 
i' Companhia Forro-Viaria o grupos do esquadrilha do 
aviação, 

N. 36 

Na rubrica 15', no titulo H - Material do Consumo, no 
n. 10, onde so diz: "Lubrificantes o accessorios parn forLalo
. zlis e· fortes, diga-se: 

"Lubrificantes para furtnlezas, fortes c carros de assalto, 
1' Companhia Perro-Viarin e grupo do esquadrilha da 
aviaoüo." 
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N. 37 

Na rubrica 15", no l.iLulo II- Mal.crial de consumo, no 
n. O, onde so diz: "Idem pura cmburcacões o ve!Jiculos", 
úisu-sc: • 

"Idem T!lll'll l'lilbarcacõcs, vchiculos o material t·ondantc 
da Companllm de Carros de Assalto, 1' Companl!iu Ferro Via
ria o grupo do csquadrill!a do aviaciíc." 

N. 38 

Na rubrica ifi', no !.il.ulo I - Mal.orial rlc consumo, no 
n. 1 1, onrlo se diz: "Idem idem, para cmlmrcnuõos c vc
hiculo~: diga-se: 

"Idem, idem pm·a cmiJát·cuuõcs, volliculos o material so
l ll'C f.ouas dn Companhia de Carros de Assalto c 1' Companhia 
.Perro-Viaria." 

N. 30 

No Ululo III - Diversas despezas, no n. 21, onde se diz: 
"Enet•gia Elccl.ricu put•a os cslabelccimcnlos milHares, rcpnr
u,,õcs, !'orlalczas o !'orl.cs que nüo lenham doLacüo propl'ia", 
diga-se: 

"Energia Eleclrica pura os cslnbclccimcnlos rnilil.at·es, 
rcpurlicõcs, l'orl.alczas, fortes c Com}lunhia do Carros do Assai
Lo que niio tenham dotuciio propria. 

N. 10 

Na verba ô" "Malel'ial" - Diversas despozas Arsenal do 
Guerra do Rio de Janeiro inclua-se: 

Energia cloctrica (forca o ·co.lor) 108:000$000. 

N. H 

Art. Fica o Govomo aulorizndo a mandar• pagar por 
conla do ct•edilo ospcc ia! concedido pelo rlecref.o lngislnl.ivo 
n. 4.G18, ele 20 rio dezemlll'o do 1022, a diffcrcncn do venci
mentos devida cm HJ2! aos of'riciacs J'oformnrlos nn vigoncia 
do ar L 107 da lei n. 2. !!21, de ii rio janeiro do 1 \H 5, pm· ef
i'oilo do urt . .\ú da loi n. 1.212, tio 5 do janeiro do 102'1. 

N. '42 

Arf.. Fica o Govm·no aufMiznrln n abrir o orcdif.o nocos
sario llU!'a pagar· o~ yoncimontos .do .J." cs.ox:ixüo. ptl .Q' .Oh·-

• • 

' 

I 
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cuniHCJ'iP~fio .Tucliciul'ia Militar, cm exercício desde 2 de so
leniln·o_do :!U22, COl'l'cspondcnlc ao anno .de 1923, que por en
s-ano nu o r 1gu1'ou nu tabclla orcumentarm. 

N. 43 

. A:t.. E' o P.ocler Executivo autorizado a relevar a pre-
s~rlPC·UO cm Que mcorreram as pracas reformadas do Exer
Cito, i' sargento Jcronymo Fernandes do Carvalho, musico de 
2' classe .Francisco noclriguos do Carval•ho o o cabo de esqua
dra Manoel Pedro do Nascimento, para reclamarem o premio 
do. um conto de ré is (1 :000$000) n que toem direito ex-vi da 
I C! n. 2. 550, do 2ü do setembro de 1874, abrindo para i.sso 
o necessario credito na importancia total de 3 :000$000. 

N. 44 

Arl. Fica o Governo ãutorizãdo a reorganizar o quadro 
medico do Corpo de Saudo do Exercito, sem augmento do 
dcspczn, podendo supprimir os cargos de segundos-tenentes 
medicas e elevar até dous (2) o numero de officiaes gene
raes. 

N. 45 

Art. Fion o Governo autorizado a adquirir a casa per-
tencente o\ Archidioccse do ·Maranhão, situada á praca Gon
calvcs Dia1, cm S. Luiz, para nclla ser instnllada a Enfer
maria Milit..~r da guarnição federal daquolle Estado, fazendo 
para osso fim opcrnc<ics de credito até a quantia de iOO :000$, 
inclusive dcspozas de adaptação. 

N. 46 

Art. Fica o Govomo autorizado n proscguir iia con-
struccão das estradas do t•odagem do Mil·anda a Bcl111 Vista, 
Aquidauana a Bclla Vista e Campo Grande a Ponta Porã, no 
Esl.ado de Matlo Grosso, podendo, para isso, despooder ate 
100:000$000. 

N: 47 

Arl. O Governo fica autorizado a aproveitar nas vagas 
de t,• officinl rla Directoria Geral de Contnbilidndc, existentes 
011 qno vo·nhnm n oxisl.ir cm 1924 os empregados da Fabrica 
elo C:nrf.tlC'hns c Arsenal rlc GucL'l'n, quo nlli servem o hajam 
l'ovelndn comnclcnoia c nnlidüo pura o desempenho daquello 
cnrgo c sem proJuizo dos seus vencimentos. 



N. "8 

· Art. Pi<m n Governo autoriznrlo n nlll'iJ' ns crcrlit.o.' qn~ 
,iulgnt· nrcrRRnl'io.• 011 cumprimento rlo rlispnsln no nrt .. 7~ da 
l~i n. ll,li_32, dr. li rio .innrit•n do ID23, so,ín qnnnto an cxm·ci
cto de JD~-'1, se,)n qunnln no 1lc 1D23, submclt.cnrlo· nn Con
gresso Nucionnl as t.nhcllns que organizar 11\IS termos dnqucllo 

Arl. O Governo fica nul.orizndo n nbrir os crcdil.os quo 
forem ncccssnrios para dar execução no disposto no nrt. 29 
do Regulamento da Escola do Estndo-~Maior do Exercito. 

N. 50 

cArt. Fica o Governo autorizado n despender, cm nli ., 
mcntuciio o di c tn dos doentes recolhidos aos d ivcr.1os hosp i
Ines c enfermarias do Exercito, até 3$ (t.res mil réis) por dia 
o por doente, podendo, para isso, abrir os necessnrios cre
dites. 

Pnrugrupho unico. Da data desta lei em deanLe, c em 
ohediencin ás dispGsicões do Codigo de Conoobilidm:le, deve
rão ser recolhidas no Thesouro Nacional: a) n importa,ncia 
das rendas recebidas pelos hospitaes c enfermarias do E.tcr, 
cito provenientes l:le descontos feitos, na fórma das leis o ro
sulamentos em vigor, nas fal11as de soldos, etnpns c grl!lifi
oacões dos offic.i!ICs e pracns que baixarem aos ditos hospi
tues c enfermarias; b) as imporlnncias que provierem do 
qucsqucr outros reccbimentoq feitos, cm consequencia do 
tratnmento de doentes recolhidos aos mesmos hospitues e 
enifermarias. 

N. 5i 

ArL Fica o Governo autorizado a despender até réi~ 
200:ooo·.~ (duzentos conl.os de J'éis), no· npparelhamcnto o 
construcção dus orrioinns de explosivos, n montar na Fabrica 
do Po!vora sem Fumnca rlo Piqnole, podendo, para isso, abril~ 
os nccessarios creditas. 

N. 52 

Art, Ficn o Governo nu f.DI'izm:lo n despender nos sor
vicos dn Carta Gr.rnl dn Republica o Gcoll'J'aphioo ll!ilit.nr, nlóm 
clns dotnçGcs conRignndns ncsln lei, até ~00:000$ (quatrocen
tos contaR de réis) mais, nfim do dnr nos ditos serviços o 
desenvolvimento que exigem, podcJwlo, pura isso abrir os crn
dilos ncccssnrios, 

i 
I 

i 
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N. 53 

ArL. Fica o Governo aul.m·izado a despender até réls 
3. 000 :000$ ( Lres mil contos do ré is). podendo, parn isso, abrir, 
os neccssario~ r.J•crlilos, n~t co:llPL'!I do material para a Escola 
ue Av.iação Milil.ur (aviões c peças do substiLulçilo) o na 
acquisJcão, preparo e conslrucç!ío dos campos do pouso da 
linha ele navcga(•ilo um·ca do llio a Parlo Alegre, cuja con
strucção l'oi det,erminnda JlOr lei; sendo destinada 11. metade 
uaquclla impoJ•tancia para cada um dos rlous sorvioos ele que 
truta este urtigo. 

N. 54 

Art. Fica o Governo autori?.nrlo a auxiliar com réis 
2:000$, nhJ•inrln, para iRsn, o ncce~snrio credito, a publicação 
dos Annacs dn HoApil.nl Ccnlral do ExoJ•cito na respocitvn 
revista. 

N. 55 

Art.. Os cnndiclntos classificados nos concursos pnril 
mrdicos e phnJ·macoul.icos r.lo Exercito, que tenham sido rc
scl'vlsl.ns rio 1' c 2' cal.egoria.~ c aclualmcnt.c sejam officiaes 
elo 2' classe da re~cJ•vn ele 1" Ji.nha, do Corpo de Saude do 
Exc,•cilo; com mais ele sci.q mczes ·de serviços graluilos ao 
mesmo Bxcrcilo, l.cJ•fio prcfOJ·nncin n qualquer candidatos n!Ls 
nomcnçõos pni'U ns Yngas qnc se dm·cm no rlocurso do anno., 

N. 56 

· Arl.. Os nlnmnns dos collcgios militnrr.s qnr. rlcsr.,jarom 
continuar seus osl.ueloR na Escola Milil.nt', sorüo 1.rnnsfcridos 
para cstn, rJcs1itl qur. lenham lodos os exames ·que, pnl'l1 a 
mall'icnla süo cxigirln.~ nlli rios cnnrlidal.os rr.scrvisl.ns n 
~lnmnns rio curso nnncxn ú mesma escola. 

N. 57 

Art. Conl.imm cm Yigor o arl .. 00, do rlccrol.o n. 4.5uG. 
rio 10 elo ngoRin rio JD2~, nul.oriznnclo .o Governo a abrir o 
crcdilo rle nno :nnn' pni'U nllrnrlc!' no pngamcnlo cln diffr.T·cncn 
do \'Pneimcnl.n,, a qnc Icem riiJ•cit.o o~ oHicinos rlc t.crrn n 
lnDJ', comprchondirlos nas rllsposl~iics elo art. 45, dn lei nu
lllOJ'O 4.2·'12, rio ii fie ,janeiro rio 1021, c cm•respomlenl.cs ao 
UilllO rio I D2 t , 

N. 58 

Art, Picam l'olcvndoR da cnrgn quo lhos foi mnndadn 
fn?.nr ria im)loJ•lnncin rclnlivu 1í g!'nLificnr:üo do quo tratn o 
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nrt. 151 da !~i n. 4.5ú5, do 10 de agsLo l:!e 1922, os nctuaes 
serventes da Escola do Voterinarin do Exercito. 

ArL. Aos ditos scr-vontes fica assegurada n ~eferida 
gratificucão. 

N. 59 

Arl. Continua cm vigor, 'nii. vigencia desta lei o n. 4, 
primeira parte, do ar L. '•9 ·Ja lei n. ''. 555, de 10 de agosto 
de Hl22. · 

N. 60 

Art. Continua cm vigor o· nrt. 23 da lei n. 4. 032, de 6 
do ,innoiro. do 1023. 

N. !11 

Art. Aos ulumnos, que concluírem o curso das Escolaú 
Militar, do Inf.oncloncia o Volcrinarin, como pra~us de pret, e 
quo forem declarados aspirantes a ol'!'iciaes, será concedido 
o abono de um conto o quinhentos mil rúis (! :500$), para 
os seus uniformes militares, quo l!JCs serão descontados como 
é de lei. 

N. 62 

Art. Continua cm vigor o art. üü da lei n. 4.032, aé 
.o do jan~iro de 1023, oxlonsivo nos alumnos de i923. 

N. 63 

Art. E' revigorado o art. •.1(3 \:la lei n. 4 .242, do 5 do 
jnnoiro Jc 1021 (oroamortLo da Guerra). cuJa dlsposiçiio fiou. 

. usscgnl'!ldo. ctcsrlo .n clntn d~ cxecucfio da disposi·~iio IllenUca 
do docr·oto Icgislni.Ivo n. 3.~80, do 4 de dezembro de 1918, 11e 

.quo Ll'nln o mesmo al't. 43. 

N. !l4 

Arl. o PodiJl' ExocnLivo ficn autorizado n mnndnr mn
. Lricttlnt• nn Escoln MiliLnr do nonlongo, os ox-nlumnoa quo 
t.onhnm sido rlosligndos, ou cxoluidoR. da mo&mn JiJscoln cm 
!022, d~vcnrlo-lhos ser oxl.cnsivns t.oclns as ronoossücs feitas 
nos notuaos nlnmno&, r., bom nssim. cnnccllndaa, pnr·n t.odoa os 
ct'fcitos, ns nolns do c]cslignmcnlo 011 oxclusüo quo ncuso 
tenham. 

' -
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N. 65 

Art. São extensiv:i~~ nos offici.aos do Exercito e Ar-
mada, reformados compulsoriamente de 1 do janeiro até 31 de 
maio de 1922, as vantagens consl.antes da lei n .. 4. 555, do 1•0 
de agosto de 1922 •. 

N •. 66 

Art. Fica incorporado li Jegis1acüo permanente o arLigo 
57 da lei n. 4.555, do 10 de agosto do 1922, ravigorada pelo 
nt. 51, da lei n. 4.632, de G de janeiro do 1923. 

>N' 67 .. ' ' 

Art. Ficam extensivas aos officiaes nsylados antes de 
i921 as disposi~ões das leis ns. 4.555, de 1922, e 4.632, do 
corrente anuo, que manda dar tres etapas, sem disLincção do 
i[lOsLo, aos officiaes que forem asylados o nos mesmos t.ormos 
das leis citadas.~ 

N. 68 

Arl.. Na vigencia desta lei, fica o Poder Exeoutivó 
autorizado a organizar, sem 11ugmento de despeza, o servico 
perm11nente do inspecção da~ fronteiras (S. I. E.), directa
mente dependente do Estado-Maior do Exercito (1• sul:!
chefin) e o qual trará continuamento a par de todos os 
suocessos occorridos n11s nossas diversas fronteiras, pro
pondo as medidas e obras julgadas nec.essnrias á effectiva vi
gilnncia e policia das mesma·s, bem como ú sua opportuna 
dQfesa. 

§ 1.' Esse servico será dirigido por um coronel ou te
nente-coronel de indicação do refer.ido Estado Maior do 
Exercito, o qual será assistido, na séde do mesmo, pelos ad
juntos o auxiliares cm numero .provisto nas instrucções 
que forem expedidas, opportunn.mente; e fóra, na obtoncão 
dos elementos indispcnsavcis ú feitura dos respectivos re
latarias o propostas, pelos delegados do chefe, escolhidos 
para esse fim, de entre os officiaos que já estejam exercen
do as funcr,ões especiaes do dito scrvico. 

§ 2.• E como medida complementar li faculdade que lho 
é outorgada pelas dispas.icõcs acima, o Governo poderá orenr, 
na Foz do Iguassú, o coriimàndo da guarnição c frontoim 
do Alto Paraná, subordinado no da 5' Região Militar. fi
xando nnquolln localidade a parada das unidndos do Exer
cito q~1c .íulgar convenientes o ordenar a construccüo dos 
q~art .. ois: depo~itos c em gorill das obras milil.nres imprc
scmdiVCJs ao fim quo se tem em vistn; para o que dostacnrn 
ns importancins nccessarins da competente verba u• deste 
orcamento. 
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N. 69 

. Art, A9 Collogio d~s Orphííos S: Joaquim. na Bahia, 
fwnm transferidos o pred10, dependencws e o terreno que 
pertenceram no cxtincto Arsenal do Guerra naquelle Estado •. 

N. 70 

Artigo. Fica revigorado o art. 54 da lei n. 4. 632, de 
G do Janeiro de 1923, que havia revigorado o arL. 61 da lei 
n. 4.51i5, de 10 de agosto de 1922. 

N. 71 

O Governo fica autorizado a despender a quantia ncees
saria al.é :í import.ancia de 200:000$, para insl.allncão dos ser
viços de agua, luz elcctrica, esgoto c mais trabalhos acces
sorios no quartel, rocem-construido na capital da Parahyba l.l 
destinado á forca federal. · 

N. 72 

Art, Os civis que fizeram parte da missiio medico qul.l 
o Brnsil enviou ú Franca, com caracter militar, durante a 
grande guerra, poderão." mediante requerimento, ser incor
porados á 2' Linha do Exercito nos respectivos corpos man-
tidos nos pcstos em quo foram' commissionados. · 

N. 73 

' Artigo . «Supprima-sn o art. 373, do decreto n. 15.635, 
de 26 do agosto do 1922.~ 

N. 71; 

Art, Fica l'evigorado o dispositivo contido no art. 38 
da lei n. 4.242, do 5 do janeiro de 1921, suJJstituidas as ex
pressões cfevcreiro de 1Ü'21> pnrn cmarço de 192b, u accre
soonto-&o no final o seguinte: «bem assim os alumnos que 
~orem reprovados em quaosquc!' disciplinas do referido se
gundo período•. 

N. 75 

Art. .Os officiaos do Exercito o da Armada contem-
plados no dccrel.o n. 3. 793, do O do outubro do 1010, soriio 
considerados cl'fccl.ivos nos postos al.,l.ingidos por ~.1to doere
to, cm os vencimentos du tab.olln ora cm vigor.~ 

I . 
i 
t 

~ li 
I, 
J:· . 
!' 
i 

I 
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N. 76 

Art. ~Ficn revogado o dispo·sto no art. 4' da lei nu-
mero 2.200, de 13 de dezembro dê' 1010 

N. 77 

Art. 11ica revi·gorado o n. XVJT do art. 4ü da lei nu-
mero !;, G32, de ü de Janci I'O de 1 82P ,, 

N. 78 

Art. Todos os operarias, inclusive os da officina da 
alcfaiatc c os encaixotadorês da Directoria Geral da Intcn
cia da Guerra toem dircitõ ao augmcnto provisorio concedido 
·pela lei n. 4.G32, de. ü de janeiro de 192.:{, 

N. 79 

ArL Os offieiacs reformados do :Exercito, Armada o 
Jlolicia Militãr do Districto .Fec\:lral c do COI'PO ·de Bombeiros 
toriio prefcrcncia para as co111missõcs de dclc.gados t:le alis
tamento militar c sorteio. 

N. 80 

Ar!.. Para os offeii;:Js dE< percepção do meio soldo fica 
considerado rcl'o!'lllltdo no posto de gl•.ncral de Divisão, desde 
a data do scn J'ulleJJimcnlo, n .01·. Pcl'nando ~lendas de Al
meida, general do gxe1·cilo de 11 Linha, a•ber[,. o credito ne
~c.~sm·io. 

N. SJ 

<:Al'L Em obcdiencia ás dispo'siçõcs do Cocligo do 'Con-
tabilidade, fica prohibida, cm lodas :rs roparLicõcs do Exer
eiLu, n appl!cncüo dns rendas por cllns auferidas, cm conse
:quencin de scrvlcos prcsl.ndos ou do vendas renl izndns, de~ 
venrlo ser as ditas t•endns rceolhidns no Th~.souro Naclonnl. 

§ L' O Governo podcrú nbrlt• creditas pura nLtendcr i\s 
nr.ccssidadcs rios sorvi(;ns ~uc ntó agora corr!nm por cont11 
rlnqucl!ns renrlns, al.1\ ;í impm·tuncia quu COI'I'esponrln no mn
ximo :\ mclmlc rla rcnrln i.ln nwsmn providencia nrl·ecadnrln 
110 nlLimn OXCl'CiciO,) 

§ 2.' O Governo coJ'rigil'(t as tnbr.llns rln pl'opMtn rln or
r:nmcnto pum n r.xol'eicio rio ·111,2~. no ~ontido do ovilnr a nn
r.oss!dncle rlc l'Cp!'oi.luzil· clisposlclvo nnnlogc . no do quo [!'a ln 
o presente artigo». · 
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N. 82 

<At·L Da dnl.u desta lei em deanLe, os Arsenaes de 
Guerra do Exercito nüo mais poderão fazer obras ou reparar 
pe~ns e objectos do uso privado quaesquer que ollns sejam> 

N. 83 

«ArL Da data. desLn lei cm dcanLo não serão preenchi
das ns vagas rio sargentos aJudantes, sendo sup:primidos estes, 
cnrgo_s .» 

N. 84 

I «Art. Fica limitado n oito o numero do internos do Ho::
pil.ni Centrá! do Exercito, exclusivamC<nto alumnos do 5' e 6'' 
annos mcrlicos, de nccOrdo com o nog-ulnmento do S,;rvioo de 
Snndo cm tempo 1\c pnz. ( 

N. 85 

Art, Conl.inunm cm vis-or às disposiçüos seguinLcs: 

1). N. I do urt. I,Q da lei n. 4.632, de 6 de janeiro de 
1023; 

2). Art.s. 47, 48 o 49 da mesma lei n. 4.632, de 6 d'!o 
]anciro de i 923 · 

3). Art. 51 da decreto n. 4.5115, de 10 de agosto de 1922; 

4). Ar!. da lei n. 4. G32, ele G de janeiro de 1923; 
G). A J•ubricn 28, .:Despeza·s ovent.uaos), do art. · 1·20 da. 

lei n. lt. G32, de ü de janeiro de 1?23, na parbe relativa ao 
sot•viço do que trntn o nrt, 2 da le1 n. 4.152, de 13 de ou
tubro de 1920. 

Snln dn Cilmmissiío de Rodaocão, om 20 de dezembro de 
i023. -José Eusebio, Presldcnto. -Alvaro de Carvalho, Re
lator. - Maonel Borba. 

O Sr. Prasldcnte - Tendo sfrlo npprovndo pelo Sonnclo o 
!'oquo!'imonl.o rio Ui'/l'Cncin npt'ORI'Ilt.nrln pelo Pcialm• do Oi'Cn
mnnl.n dn J•rcoil.n. Rr. Sr.nndot• Lntn•o Muilrr, vnn Ml.lhmcll.ol-o 
á cnmiclrrncno rlo Srnnrlo. 

Orçnmcntn da l!eaoita pnm -1924 

Conlinnnr:io ·dn 3" Jisrnssüo ria p:•oposit•iio dn Cnmnrn do's 
J)cpuiado~ n.' 12:1. de 10.?3, que m·r:a n nccciln Gcl'ul dn nc
pulJiir.n parn J03L 

EncoPradn. 

' • 1-
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N. 1 
Ao art. :t•, n. I: 

Cln,ssc 9", n. 127, da Turi1'a das Alfandegas (decreto nu
mero 3. Gt7, de 19 de março de :1900). 

AusmcnLc-se dfr 100 •pwra 250 ré is por kilo. 

Sub-crncnda 

«Eleve-se, na vigencia desta lei, de $050 o n. 127, classe 
9', da tarifa elas alfandegas•. 

N. 2 

Quo soja assim redigido o n. 233 da actual Tarifa dn,s Al-
fandegas: . 

E:-:l.ractds .fluidos e liquidas de qunl•qucr qualidade -
Unidade kilo direito G$, razão 50 r,;. 

Sub-cmcnda 

Accresconte-se depois da palavra liquidas: ~de plantas 
estrangeiras." 

N. 3 

Ao ar~. 229 (clausula II) <ia Tarifa das Alfandcgn,s,accres
ccnte-sc, dcpoi.;; das pnlavras «encerados, oleados c tn.fetás, 
pharmacculicos>, as seguintes: »O catapln,smas do algodilô, 
typo owataplasma ele Langlebcrt., c semelhantes~. - Pires 
ReiJcllo. 

N. 4 
Onde convier: 
Ao art. 570 - classe 18", das Tarifas das Alfandegas, 

"Seda de qualquer qualidade", diga-se: Em fio crú, branco 
ou tinto para tecer - cm meadas, bobinas de papel ou pa
pelão ou em carrete is de madeira - kilo 5$, razão 20 %; 

Frouxo para bordar o torcido (rotroz c torcal) cm mea
das, bobinas de papel ou papelão ou cm carreteis de ma
deira - kilo :10$, razão 20 o/o. Marcilio de Lacerda, 

Annunciadn n votnciio da 

EMENDA 

N. 29 
Onde convier: 
Em 'obsorvnncia no que preceitua a 2' parle do nrf .. 137 

ela lei n. 3.454, de .a ele janeiro ele 1918, que constituiu a 
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classe dos praLicnnles n primoü·n categoria do pcssonl LiLuladu 
da lDslrada do I<erro Central do Brasil, ex-vi do art. iOü do de
creto n. 13.0~0, de 25 de ·dezembro do 1919 que regulou o 
assumpto, o Governo cobrará os emolumentos relativos aos 
tilulos, dos praticantes oxLranumorarios de conferente c de 
conductor de trem, cffecLivando-os para todos os effoitos a 
contar da data em que foram approvados em concurso. 

No art. 570' da tarifa elas alfandegas, onde se diz "Em fio 
crú, branco ou tinto pa1•a Lcccr; depois das palavras "cm mea
das, cm lotes, mas de papel ou papelão" accroscente-se: ou em 
lotes, mas cm tubos do madeira". · 

N. 5 

Ao n. 4G, sobre as vendas mercantis a prazo ou á visLa1 
accresconLo in-[inc: "devendo ser a duplicata da conta a.s
signada pelo comprador", c eleve-se a estimativa a réis 
120.000 :•000$000. 

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1023. - Paulo de 
Fro,wtin. 

Sub-emcnaa 

Em vez de "120. 000 :000$" diga-se HJO. 000:000$000. 

. ,, 
N. 5 

SubsWua-sc o final: "As taxas l.olographicas, etc" pelas 
seguintes: "As taxas telegraphicas urbanas o para NiLheroy, 
PcLropolis, Friburgo o Thcrczopolis serão de mil réis até 20 
palavras o de 50 réis .por palavra excedente." 

Rio do Janeiro, 21 do dezembro de 1923. - Paulo de 
Frontin. I 

N. 7 

Ao n. 103 - Taxa sobro o consumo de agua:· 

'Supprimam-so as palavrus finaos: cobrando-s_p elo pro
priolario a instnllnçúo do se1:vico de aguas, bem con\o Lodas as 
dcspczns dccorronlos." 

Rio elo ,taneii·o, 21 ele dezembro de 1023. - Pattlo de 
FI'Dntin. 

Sttb-'amamla 

.Supprimam-so na emenda ns pnlnvras: "cobrando-se do 
propriotario a inslallar,ão do sorvico do nguas". . . , 

---

i 
L 

I 

li: ,, 
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N. 8 

Accrosconlo-se á Reccil.u extraordinuria: 

N. 111. Diffcl·cncns de cambio - 5.000:000$ (oUJ'O). 

!li o de Janoi~o. 21 de dezembro do 1023. - Paulo ele 
F'l'ontin, 

N •. 9. 

Accrosconto-so o Ululo: - llccursos. 
N. 113. Emissão de til.ulos da divida inlel'lla para cs

Lmrlas (frJ ferro, material rodanlc c dcspc~as patrimoniacs, 
3.000:000$000. 

. llio Lie Janeiro, 21 de uc~cmlJro de 1023. - Paulo da 
J.'rontin. 

N. 1{) 

Onde convier: 

... c os machinismos c os respectivos pertences c accesso
rios para o descaroçamenlo, prensagem o rcprcnsagem do 
algodão. 

Sala das scs~ões, 21 de dezembro de 1023. - :ilvw·o d~: 
Carvalho. 

N. 11 

Ao urt.. 10 nccrcscenLe-sc ·in fhw: "Sociedade Porluguc~a 
tle Benet'icencia rio Santo~. Lcprosal'io de Sanlo Ang·clo, uo 
a;;sLado de S. Pauln c novos pavilhões das Sanla Casa de Mi
scricordia de Santos c de S. Paulo. 

Sala tias Commissücs, 22 de dezembro de 1023. -
tSa-mpaio CoJ•rtJa, 

N. 12 

Art. 27 - Aecrescenle-so, in {ine: "em umn ou mais 
llxl.racr;õeR até o capilal de seis mil conlos de róis 
: ( G. 000 :OOO$ü00. 

N. 1.3 
Ao art. 20: 

Snpprinm-se o suhst.ilua-so assim: 

ConLinüa cm vigor o arl;, 131 da lei n. <1. ~G5, ele 10 de 
ngtJsln de 1022, revigorado pelo ar L. 32 da lei n. L 02fi, do 
3·J de dezembro de 1022. 

Hio de Janeiro, ·21. de dezembro do 1.923. 
J~rontin, .. ' ... ~·' 
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N. H 

Onde convier: 

:E'icam isentos de impostos os nml.e~·iaos importados dirs
clmnente pelo qoverno do :U:st.udo. do Sorg·ipo, que so desUnam 
uu ~or•vJco puiJhco do sancamcnlo do sua capital. 

N. 15 

Accrcscente-se onde convier: 

Art. Para os ofi'iciacs do Exet·cilo, rosidenles oht'iga
l.oriamont.e nu Villà Militar em virtude 'do serviço permanente 
quo pws in~umbe nessa locJllirlado, fica dcrogado o m·t .. H 
da lo1 n. 1, 02fi, do 31 do r.lc~cmhro do 1022, nu parLe que lhes 
p6dc ser applicuda, conlinuanclo pt>ra clles em pleno vigor o 
rogimcn espcdal insl.Huido no decreto n. 13.554, do 1G de 
abJ•i! de 1010, arls. 20 o 40', 

N,· i6 

Serão isentos do f.odos os impostos aduaneiros, das dcpe
xns do ft•cl.c nas Estradas de Ferro da Uni[ío c nos navios do 
Lloyd Brasilr.iro os animaes dcst.inados aos Jardins Zoolo
gir:os que funccíoncm cm virtude de concessão municipal, 
estadual ou J'ederal. - Bernardo Montei1'o, - José Eusebio, 
- Sampaio Cowl!a. - F. Schmidt. - Vcspucio de Abreu. 

Sttb-cmcndl.l 

Do pois das palavras "Lioyd Brasil oiro" accrosoerite-so: 
"c outras companhias de navegação, mediante assentimento 
dessas compauhias". O mais como está. 

N. i7 

Al'f.. Ficali1 isentos de direitos de impol'Lacilo, pagando 
apenas a I nxa do 2 o/o do expediente, os rilachinismos, appa
rclltos o instrumentos c os respectivos pertences o accessorios, 
assim como o betumo o nsphalto o oleos-flux, prepal'ados pal'!\ 
appplicação no cal~amcnto, qno a Prefeitura do Dist.ricto Fc
dom! imporl.nl' <lirocLamenlo pam os scrvioos, por adminis-
1mciio {!e consl.l'llCCiio rlo cstl·ada;; do rodagem c excéucão de 

.' eai<Janienl'os noR ·Iogradouros publico~ elo Di~lric.lo. Fcdorai.
Jle1'7!m•do Monteiro. 

·N, .f8 
Onde convier: 

ArL. ~o\os foreiros elo terrenos elo marinhas om aLruzo 
· llUI' mai~ ~lo 1l'CS anno.s, nara .os offoJtos. li~ !:O.v~lidaçlio 9,oª 
' ' \ 

--
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contractos dii emphytouso, será permiltido o pagamento dos 
J'óros em alrazo, alá 31 de marco do proximo anno, sujoilos, 
porém, ú mu!La do 12 o/'o, sobre os fóros de cada anno. 

Art. O pagamento, nas condioões do artigo anLel'ior 
será todavia rccusa<io si não abranger a totalidade dos fóros 
atrazados. 

Sala das sessões, 30 <lo novembro de 1023. - J cronumo 
illontuil•o, 

Sub-cn~cnda 

Em vez de: "será pcrmiLvido", diga-se: "ó o Governo au
torizado a permitlir". O mais como os tá. 

N. 10 

Onde convier: 

ArL. Fica isento do pagamento do dircil.os aduaneiros 
c quaesij•Icr taxas, o material importado .pelo Estado do Ma
ranhão para construccão dos esgotos e ahasLccimonto de agua 
o insLallaoões publica.s e domiciliares de sua capital, resti
tuindo-se ao Estado o que porventura já foi pago durante o 
exerci cio de 1923, 

N. 20 

·,. Onde convier·:· 

Fica extensiva aos chapéos de qualquer cspecie, a me
dida adoptada quanto aos tecidos c seus artefactos, pelo § 1' 
do art. 72, do actual Regulamento do Imposto de Consumo, 
decretos ns. 14.648, de 26 ao janeiro c H. 693, de 25 do fe
:vereiro, ambos de 1921. 

Sala das sessões, 20 de dezembro de 1023. -Euscb·io de 
Andrade. 

N. 21 

Onde convier:· 

:Art. Todas as concessões de loterias, constantes dcst:i 
lei, tm~ar-se-hão offcctivas mediante termo que sr~ lavrará 
na Procuradoria Geral da Fazenda Publica, uma vez que veri
fique o Governo não importarem as mesmas cm violação do 
contractos anlerioi•mento oolobrados com o Poder Publico,, 

Sala das sessões, 1 O do dezembro do. 1023. - Manoel 
'Borba. 

o iii 

N. 22 ., 

Onde convior·:· · 

:Art. O Inslitulo do l'roLec~'üo o .Assislcncin á Infan
~0. nio do J~nciro podará, do ncc!)rdº com a C9_ncessio~ 
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na1•iu das Loterias E'edct'IHJS, J'azel' cxlL'ahit· em 1924, a lo\el'í::i 
que lhe foi concedida polo ar·t. 22 da lei n. 3.!!30, de 31 de • 
cle~cmbro do 1920. Si a r•cfct·ida conccssionnt•ia se incumbi!· 
da emissão c da ext1•acoüo dessa lotcr·ía, sem nenhuma partí
uipação ·nos luc.tos respectivos, t' montante das vendas não se 
computará para o efl'eito das leltras b c d, do art. 2' do J'c
~;ulamento que baixou com o decreto n. 15.775, do 6 de no.,. 
vembro de 1922, approvado pelo ar·t. !61 ela lei n. 1.632, de' 
6 de janeiro de 1922. 

Jlarag'!•nplJO unico. A lolet•ia a que se refere o ar·t. 22 da 
lei n. 4.:!30, de 31 de dezembro de 1920, 110derá sol' desdo
IJr•ada em quatro nnm serem cxtrahidas uma por anno •. 

Sttb-cmcnda 

Em vez de: "uma por anno", diga-se: "no cxcrclci~ par.;f 
o qual ó votada esta lei". 

N" 23 

~· Onde convier: .,, 
São concedidas á Liga Brasileira contl•a a Tuberculosti 

duas loterias para serem ·explomdas durante o ann~ do 1924., 

Snb.-cmencla 

Em vez de "explorada", diga~so: !'extrabida", •• , 

N., 2-1 

Onde convier: 
~··· 

Fica a Cruz Vermelha Brasileira autorizada a continuar, 
nas condições actuucs, c, por·tanto, isenta do quacsqucr im
postos ou onus, os sorteios ele sua. loteria, durante os annos 
de 1024, 1025 c 1926, até o maxímo do 12 extrncr,õcs annuaes •. 

Sala das sessões, 21 de dezembro de 1923. 

SufJ-c mcli</((S 

1. • Em vez de "nns condicõcs nctuaes e !lOt·tanlo isonttl 
uc quaesqucr impostos ou onus", diga-se: •'nas condicõcs a 
com as iscncõcs acluaes. 

2.• SUP!ll'Ímam-sc as palavras: "1925" c i926" c "nu• · 
nuncs". 

N. 25 

Ondo convier: 
Ao A~ylo rlo Siío J-uiz da' Velhice Dcsrimpnt•nd:i o ao Hos

Pital da Jlro-Mull'o do_ Rio do Jnnoirq são concedidas duas 
s, - Vo!. X!V :J.I 

--
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lof.orias, a ·cada: um, com as mesmas isonçõos outorgadàs . á 
· sociodade da· Cruz· Vermelha. 

Essas loterias deverão ser oxtt•ahidas dentro do dous an
rios, .contados da publicaofio desta lei. 

· Sala. das 'sessões, :!9 dezembro. de 1923,-Euaebio de An-.· 
~rl!M. . . 

Sub-emenda 

: Em vez d'e "dentro. de dous annos, contados da publicacúo 
desta lél" diga-se "no oxercicio para o qual é votada esta !e~". 

N. 26 
( ·. ~ . ~ ,. ' . . . 

Accrescentc-se onde convier: 

Arf.. Fica o Govemo. autorizado a arrendar, pelo 
prazo que julgar conveniente; os' terrenos de marinha demar
cados o já explorados, á empreza que, por meio de machlnas 
magneto olecfricas, ·ou outro processo aperfeiçoado, benetJ
aiar: as areias' monaziticas e montar no paiz, dentro do prazo 
de .:!8. mezes, ·a cont,ar da: assignatura do respeotivo ·contracto, 
uma usina de tratamento eas terras raras da monazita, só 
podendo exportar a areia beneficiada de àccôrdo com as con
dições e preços que o Governo fixar, 

§ 1." O. 'aontractante 'beneficiará as areias nas· p'ropriaaa 
jazidas, pagando, como preco de arrendamento, por tonelada 
do areia beneficiada, uma importancia correspondente ao do
bro da média das taxas pagas, para exportação da areia bruta, 
ipelos actuaes contracf.antes, nos dous ultimoé annos. · · 

. § 2.• .. Ficam resalvados os turrenos de marinha já · oon · 
c!J!lidos .por contPactos, cujos termos não poderão ser alt.&-. 
ràdos., 

·· Ao art. t•, n, .6t: 

Su.pprimam-se as palavras desde "lei n. 3. 64t" até final. 
elevando-se a respectiva verba a 250:000$000. - Marcillo de 
'Lacerda. 

' '' . Sub-emenda · 
'' .' 

Supprima-se o final da emenda á parf;ir dei § 2• ... in-
clusi,ve ... · .. : , , . 

N. 27 
' . 

'Arf.. l)'ica. isento de quaesquer direitos e taxas aduanei
l'as o maf.crJal Importado pela Prefeitura de BeiJo Horizonte 
Pl!ra · u . i,nstallaciio· nn . oapitnl ·do·· Estado de Minns Gemes' de. 
iU!O /egulad~r pupliço: el.ectrioto e· seus' accessortos, de acóôl'!!o · 

l .. ' - ~. 
• ·' ·~ I ~ 
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com· ti factura· consular do UonHuludo Bl'aàlloiro do Havro do 
~6 do ,iulho ·de I923. . ' 

Sala das sessões, 21 de dezembro do i023. - Bernardo 
Mrmfcil'o, · 

N~ 28 

Onde convier: 

E' concedida iscnciin do lodos o~ rl!rcitos de importação, 
inclusive l.nxas ele oxpoclientc o addicionaes, ;1ara todo o mate
rial importado pelo governo do Estado do Ceará o destinado 
á construccão do porto de Fortaleza. 

O Sr. Irfneu Machado - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela OJ'dem. . 

O Sr. Presidente - Tem n palavra, pela ordem, o Sr. Irineu 
~lucllado. . . . . 

O Sr. Irineu Machado (pela ordem) - 81'. Prcsldmüc, a 
medida coniirln nesta emenda rcprO'duz disposioão identioa .fá 
inelnidn em l.res leis das anteriores da Receita. Na segunda 
discussão, na Commissiío, o honrado relator deu o seu voto 
l'avomvel a esta emenda que não altero quadros, não augmenta 
pessoal, tão angmentn despeza e,. ao contrario, produz receita 
e nún raz mai~ •do qnc reproduzir prJncJplos já consignados 
ern lres leis uni.eriores. 
. Pedirei, portanto, ao Senado, com 11 devida venln do Sr. 
Relator, si a isto elle nllo se oppuzer, que dê o seu ·Voto fa-
vornvel á emenda. · · · 

o Sr. Laura Muller - Peco a palavra pela ordem. 

o Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. ·Lauro Muller. 

O Sr. Lauro Muller - Sr; Prosldonto, não houve, como· 
]iúdc pur·occr das palavras do· nobre ·senador, contradlccllo en
t.re o voto quiJ o relator deu pessoalmente· na segunda dlscussllo 
r o voto quP. ora consta do parecer qne obedece o orlterio da 
Cornmiss!io em casos ldentlcos. 

o Sr. Presidente - Os Srs. quo approvam a emenda, quol
rnll! levnnf.ar-se. (Pausa). 

Foi rc,i eit.nda. 

O Sr. Irineu ·Machado - St•. Presidente, poço n palavra. 
poln ordem. . 

O Sr. Presidente - Tem n pnlnvra, poln ordem, o Sr. Ir! 
ur.n Maclmdo. 

O Sr. Irineu Machado (pela ordem) - Requeiro a V. Ex. 
''cPifica~üo da: votacll~. : ·· . . 
: O 'sr:. Presidente .:_ O s·r: Sonndor Irinol1 Machado rcquor. 

verificncíio da votaclio. ' 

I 
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Os senhores que approvam a ·emenda, queiram levantar-se 
consc,·vando-se ele pé, afim de serem contados os :votos. '. 

Votaram a favor da emenda 27 Srs. Senadores, 
Queiram scnlur-~·e os senhores que votaram a favor le-

vantando-se os que Yolam conlra. (l'ausa). · ' 

Ynlamm contl·a 1l Srs. Scnwtloi•es. A emenda foi appro
,·aúu por 27 votos conll'a H. 

São approvadus as 

Jl,~fENDAS 

N. 30 

Accresccntc-sc: 
S ubstitul i·vo 

Art. Continúa cm vigot• o arL. '•7 du lei II. 4. G2G, de 
31 de dezembro de 1922. 

N. 31 

Onde convier: 

Al'i.. Gon ti núa em v ig·or a !e i II. L 4 !, O, al'l. 5"; de 31 
de dezembro do 1 U21. 

Sala das Commissõcs H de dezembro de 1U2;;.·- IJcr-
nardüw Monte-iro. ' 

Sub-ern.enda 

Accrescentc-sc ·in {'ine: 

. • . observada a jm•isprudeneia firmada pela Cot•tc de Ap
pcllucão a respeito, para o fim de ficar dcfinitivamonlc ou
tendido que, os bens a que se refere o arL. i" da iei numero 
3.967; de 27 do dewmbt•o de HH9, são unicamente os que 
antes dessa lei já eram obris·utoriamonto vendidos om hasta 
publica. 

•N. 32 

Onde eonvicr: 

l!'ica J'cvigorada u autori~n~ão conLidn na alínea ViU uo 
art. 2' da lei n. 4.625, de 31 do dezembro do 1022 (OL'\Hllllenlo 
da ncccila para 1023). 

N. 33 

Art. !'los conhecimentos c guias put;a pagamento do 
impostos serão arredondadas para cem róis; as fraooões dessa 
,quantia. 
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N. 35 

Onde convier: 
Fica a A~socinciio Central Bmsilcira 1le Cirurgiões Don

l.islas isenta do pagamento de lodos os impostos do impor
tarão para o malcJ•ial cii'UI'S'ico dentado destinado ti inslal
la~ilo da Assislcncia Dentaria Infantil, cu,io edifício e,;lit sendo 
conslt•uido na esplanada do cxtinclo morro do Senadp. 

Saiu das sessões, 7 de dezembro de 1923. - José Acr.iol·y. 

Su.b-cmcnda 

Depois da palavra "dcsLinndn ", ncci•cscenle-se "exclusi
vnmcn to". 

N. 3ü 

"0 Governo tí nu torizndo a isentm·, em cada c uso, dos 
direitos de importação e expediente lodo o mnchinismo o mn
lm•ial destinado a estralins de ferro que os gstados construi
rem, c n dar, no tolio ou em pal'le, os mésmM diccitos as que 
os Estados J'aram consli'IIii' JlOI' emprer.as ou pessoas, que com 
elles tenbam 'contracto, quanlio solicitado pelo Estudo". 

N. 37 

At•t. Fica o Governo autorizado a npplicar desde ,iá 
no pagamento antecipado ·das notas promissorias devidas pelo 
Tbcsouro Nacional ao Banco do Brasil o saldo dn Carteira de 
llcdescontos, na imporl.uncin de ~09.225 :567$ c em poder do 
mesmo Banco. 

Pnragt•apho unico. O Governo conlractnrá com o Dane o 
elo Brasil novos prazos c ,inros modicas parn o pns·nmento do 
rostnnto elo debito a que so rcfcro o disposto neste artigo. -
A. ;l:m·cdo. 

N. 38 

Onde convier: 

Art. Continuam em vigor n nrt. 50 e seu Pnragrapho 
unico, da lei n. 4.625, de 31 de dezembro de 1922.· 

Rio de .Tnnoiro, 21 de dezembro de 1923. - Paulo de 
FronNn. 

N. 30 

Onda convier: 
Art. Fionm extensivas tis companhias que extrahem 

oleo combustivcl ou distillnm schistos betuminosos, as dispo
sioõcs do nrt. 50 ·da lo i n. 4. ü25, de 31 de dezembro de 1022, 
bem assim parn os snb-procluctos correspondentes. 

Rio de .Tnneii•o, 21 de dezembro de l!l23. 
F1•ontin, 

Paute de 
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Accrescente-se in {ine: "no que lhes· fór applionveis" . 

. N. 40 

Onde. convi~r: 

. Art. Continuam. em vigor os nrt.s. 2', n. V, 10, H, 12, 
19, 23, 2G, 28, 34, 40, 41, la3, la6, 51, 52, 53, 56, 61, 64, 66, 
67, da lei n. 4 .ü25, de 31 do dezembro de 1922. 

N. 41 

Art.. E' concedida ísen~ão de direitos e de todos os 
impostos aduaneiros aos materiaes e apparelhos a importar, 
destinados á constl•ucçiio o instnllacão do Instituto do Canccr 
e Hospital de Gnncm·o~os, dn Fundação Oswnldo Cruz. -Mcn-
dml('a Martins. · · 

.N. 4:1: . ' . 
Onde convier: 

Art. Ficam isentos dos direitos aduaneiros os machi-
nismos e o material importados para a primeira inst.allaQão 
hydro-electrica destinada ao· servico de. illuminacão publwa 
e particular. o for1111 da cidade de Maoeió, cm AlagOu,;. · ' 

· .Sala das Co!llmis~ões, 22 de dez~mbro de 1923. - Men
donça Martins. - Araujo G6es. - Eusebio de· Andrade.· · · 

N. 43 

Nn computo da renda liquida das emprezns, qt\e explornhl" 
serviços de utilidade pubhca, mediante tarifas fh:ndns em 
contracto, serã-o levadas em conta, além dns deduc~õos n quo 
se refet•o o n. IIT, lcttJ•ns a., b, c e d do nrt. 31, da lei nu
moro 4.205, de 31 de dezembro de 1922, tnmbem as <JUOtns: 

a) pm•n deprccinofio do mnt.orinl; . 
b) para despesas om obras novas, duraJlf.e ·o nnno; in

clusivo· pnrn o mnterinl adquirido pnrn tal fim; 
c) pnrn o fundo de nmoJ•t.ir.ncüo do valor dos bens J'IJVer

sivnis. -Mendonça Martin.~. · 

N. 44 

· · Elevem-se do $020 pnrn $150 o de $.ioo para: $450, ns li
mites que ó n. 10 dn loi dn recoitn do oxBrCJclo corrente do
torminll pum a base da Lnxnoíío dos cigarros e clgnrrilhns cio 
producclio nacional. - Ju8to Ohermont. · . , 
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N. 45 
Onde convier: 

· '· · Art. · : :os casulos do bicho de seda quando impo~t(laol 
pelas emprezas que tenham firmado contracto cóm o Governo 
nos termos do decreto n. 1G .154, de 15 de setembro de 1923, 
pagarão 50 % dos impostos e 'taxas estabelecidas na •rarifa 
das Alfandegas. - Marailio de Laaerda. 

'· ,• 'l 

• • • , ';· r 

Depois das palavras "quando importados", accrescente-se: 
"na vi gene ia desta lei". O mais como está. 

N. 46 

Onde convier: 

Art. Os. catalogas 'impressos, com ou sem gravuras! 
photogravuras e semolhant.es; coloridos ou em uma só eOr; 
tratando de assumptos referentes á agricultura, horticultura, 
fructicultura o floricultura, destinados á distribuição. gra~ 
Lttif.a, pagarão os direitos de importação do nrt. 60ti, taxa db 
i50 ré.is, como livros impressos. ., · :: 

. · Sala dns sessões., 22. _ç!e_ dezembro de 1 !1~3_. __ , - Irineu. 
~fàahlulo; · · • .. ··' 

Accrescente-se in fine: "até 31 de marco de· 1924, preva
lecendo dessn dnt.a em denote a taxa votada para i 923". 

N. 47 
., 

Onde convier: 

Contimln cm vigor o art. 5' da lei n. 4. 625, de 31 de 
dezembro de t 922, qnc manda isentar de direitos de .impor
tação o material quo a Companhia Geral de Melhorameut.os no 
M:arnnhúo importar parn dar cxeeucão no contracto celebrado 
com o Governo .Fcrlcral, referente ás pontes e obras ilccesso~ 
t•ias da -E.· P. S. Lniz n Tllorezinn, ficando o Presidert!o da 
Republica autorizado a incm·por·ar estn isenção no rMerido 
contracto. - Pires nebello. 

N. 48 

E' concedida plena isonçlío de fretes, nas estradas .de fe.r•ro' 
forloraes, parn todo o materml que n Estrada de Ferr•o Macha:;; 
dense transportai', attl o maximo. do 2. 500 toneladas, para a 
construcçib dn ·linha forro~ dr. H kílomotros. que vae ligar a 
.estação de Alfonns, da Eslt•udn de Fm·ro Rêdo Sul Mineira, á 
llldncle do .Mnchndo, no sul rio Minas. . . 
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Dpeoi;; da palavra "Machnrlcnsc", accrr..sccnLc-s.c a pala
:Vl111: "nc!las". 

N. 49 

ArL. lPara os effeiL3s da cobrança d()s fretes dos mine-
Jiios de ferro c mnnganez, nas estradas de ferro da União, é 
o Govci·no autorizado a adoptar a pauta mensal do Estado de 
lllinlls Geraes para a fixaçã·:~ do valor desues minerios .. 

N. 50 

Onde convier: 

E' con~edida isenção de direitos para a impo!•taçíío de ap
parelhos de raios X, de cirurgia, estufas c ~cus pertence;;, bem 
como todo o .instrumental necessario ás casa.s de snude que 
já tenham, até a presente data se PI'3tJO~lo rt dar alJrJg"J e 
,t.:atamento gratuito aos socios da Associa~ão .Brasileira <lo 
llmprcnsa, ·Circulp aa Impi'Cfioa e as:;ociaçüo tloo artista3 !;hea
~ra.es •. 

·Sala das sessnes, 22 de dezem)lr9 tle 1923, - Joi;!intnno 
:Monteiro. 

N •. 51 

Onde convlc~: 

Os unnchin;m,•os imporf.J(ifiS pa1•n inslnl!açiin de !abricn,q 
que tenham do produzir fio .para níalh:u•in n I'Ondas, fabri
cado com ·o algodüo nacional, ficam tão sómcntc sujeitos á 
taxa de cxpcdicnl.c de 2 o/o, pnpcl. 

Sllb-enwndas 

Depois das palavras "machinlsmos", d,iga-se: "exclusiva
mente" •. 

Depois da palavra "importados", diga-se: "na vigcncin 
(!esta lei''.. 

N. 52 

Onde co:1\i~r: 

Art.. O Governo restituirá tí Grent Westem of Brnzil 
Rnilway os rlircitos a!lnaMiro~ ou ntxns pagr,,. liO !iscJ cm 
virtude de docisüo administrativa, posteriormente annullada 
pelo necórdüo n. 1.634, do 12 de julho dci.t011, do Supremo 
.TI'ibunnl Federal, desde que n mesma se conforme ~·.lm !I 
qullntia ,itl apu·r:ula pela Fazenda c por esta rcconhecidn, rc-
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cclia a reapec.tivn i•mportancla cm, obrigações ou apolices fc
tdcrnes, o dcs1sf.a do ,iur.os, cnsta•s e quncsqucr outras vania
tens, ab.rindo o neccssar10 ct•cdil;3 .. 

Sub-·nutenda 

Em vez de: "O Govm•no t•cst.iluil•íJ ", diga-se. "Fica o Go
~·crno nutori~ado n restitt.l'ir". O mais como está. 

N. G3 

Onde convlcr: 

Art.. Ficam isentos d3s dircit()s aàuan·ciros os mnchi-
nlsmos o o material importados para a primeira installação 
hydro-olectrica <lest.inacla ao serviço de illtuninação publica c 
particular c força nu cidade dn !\lacei<\, em Alagr)as. 

Sala das Comm is;;õü;;, 22 de der.emhro de 1 !l23. - M l'l!· 
donra lúaPtins. - Ara.ujo GrJe.1·. - Euo~r.ldo r/c ,\ml,•ru/c. 

Annunciada a votação fia 

EMENDA 

N. 54 

Ondo convier: 

·: "No oxcrcicio financeiro de 1924 fica suspensa a appli~n
i)ão da renda especial para fundo do resg·ato do papel moeda o 
para fundo de gar·anl.ia do papel moeda, ficando as ''erha9 
l!'espcctivns inc~rporadns ri desper.n geral nos termo;; da lr.i 
11. 3.070 A, de 31 d~ d•Jzemb.ro .:!e 1915." 

Ri<> de Janeiro, 21 cio rle~cmhro cio 1!l23. - Pa11lo de 
1lrOntin., 

O Sr. Paulo do Frontin - Peco n palavra, pela ordem. 

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

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr. Presidente, (J 

.flluo'tro relatot• do Orcamcnto ela Receita acceitou parto dn 
emenda que formulei, a qual estabelecia que cno exorcicio 
financeiro de 1924 ficava suspensa n applicacão da renda es
pecial pnrn fundo de resgate ele Jlapoi-moeda o para fundo de 
garantia. etc., · 

S. Ex. acccitou-n quanto no fundo <le garantia. Quanto 
no fundo de resgate, não a acocitou por não aohar convonieu
to, cm virtude da accoitaciio <lo un1a emenda do Sr. Senador 
Azeroclo que olcvou do .\00 mil contos do réis n importanoin 
total do nosso papel-moeda em cir·culnçiio. Creio qu!l niio lla 
jnconvQni.cp,tç ~lS'tJI)l c.n1 ~pceil~!' n emenda, apozur dc&te !'a. 
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cto, porquanto. o fundo de resgate como o ;de garantia, .nãO 
são suspensos pe!o valor do p~~Jpel-moeda. Apresentei . esta 
medida apenas para facilitar o r.estabelecimen.to. do :f!qqiljbria; 
orçamentaria, com0 occasional, a exemplo do que se fez du
rante o período da guerra mundial. 

Em todo o caso submetto ao eminente relator, com cuja 
opinião concordo de' ante-mão, és tas ponderações. 

O· Sr.· Lauro Muller - Peco a palavra pela ordem,. 
' ' ,'/ 

O Sr. Presidente - Tem a palavra pela ordem o Sr. Sena
dor J...auro Muller. 

O Sr. Lauro Muller (pela oi•dem) - Sr. Presidente, o hon
rado Senador pelo Districto Federal sabe que estava de accôr
do com S. Ex. em retirar essa quantia do fundo · 'especial.. 
Mas oobrevciu a emenda do honrado Senador por (!liatto 
Grosso; para qual, ao eilvez de se resgatarem os 31!9 mi\ . E! 
t.antos contos de r1íis, se os deixou cm circulação. 'de modo' 
que a massa de papel-moeda augmentou muito. Parece-me 
Jlrurlente dar alguns recursos para ocoorrer ao resgate dessà 
quantia, ainda que em prazll longo, para que se não diga quo 
nugmentamos es~a massa de papel-moeda e não damos re
curoo, algum, embora reduzido, prura o seu resgate.· 

Entendo que a medida não tem maior inconveniente; ao 
contrario influirá beneficamente sobre o nosso credito. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a emenda a votos 
por parteb'. · 

Os senhores que npprovam n tJrimeira parte da emenda 
com parecer contrario: mo excrcicJO financeiro de !924 fica 
snsponsa a applicnciio da renda especial para fundo de msgaLe 
de .papel-moeda,, queiram levantar-se (Pausa.) 

Foi regeitada. 
' ', .. , 

Os senhores que approvam a SCS'Unda parte da emenda; 
com parecer favoravel da Com missão, ce para fundo. de ga.., 
rant.ia do papel-moeda, ficando as verbas respectivas . incor" 
paradas á dcspeza geral. nos termos da lei n. 3.070 A, de 31 
de dezembro de 19!5~. queiram levantar-se (Pau.sa.) · 

Foi approvndn. 
Annuncialla n vo't.nQiio da 

' ' 

Ji:MENDA 

N. 55 ·. '· 

. Ficam altoJ•ndos os direitos nlfandogaJ•ios sobre ns mer. 
cadorias nbaixo, que passm•llo ·n· pagar: . .. 

Por kilo 
.Ferro fundido ou gnzn em linguados ....... , .... : .. . 
Aoo ou ferro puddlndo em linguados ..... , ......... · 
Chnpns, bm•:•ns o fm•ro lnmlnarlo rle qualquer espccio, 
, ·com o~copçiin ·pnrn !.ri lhos ................. , .. . 
~' .· . " .. llg.Q em gruo. 'o •· ••••••• o' •• o •••••• o .... o .. o ••• o • o ••• 'o 

$030 
$000 

$120 
$025. 
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Por litro 

Oleo combustivel • • • .. ............... ;· ......... _ .. _.. eoto 
.Gaz~Iina . . .. . .. • .. .. .. • .. .. . .. .. .... .. . .. .. .. .. • $015 

O Sr. A. AZeredo ~ Peco a palavra para encaminhar -a vo-
tação. · 

o Sr. Presidente- Tem. a palavra o Sr. Azeredo. · 

O Sr. A. Azeredo (para encaminhar avotacão) - Sr. Pre
sic!onto, n emenda n. 55 foi 111pres.entada por mim e sobre ellá 
'a Commisslío se manifestou de diversas fórmas, acceitando 
'o modificando ou substituinao alguma~ partes. · 

Venho dizer ao Senado que em relaÇão ao dispositivo 
sobro u farinha ele tJ•igo, embora a t.iveRse consignado na mi
nha emr.nda j:í mr. l!llvia entendido com o honrado relator 
do Orcnmonto da Receita, para que fosse ella retirada, por
qnantõ deanlo clns rn~ões CJI!d mo fornm npro~entndas e isual. 
mente a S. Ex., nfio sllmcnto aqui. como Lambem por parto 
rlc cor los industl'iaes do E&tado do S. Paulo o até mesmo por• 
tcelg·I"amma do illustre Presidente deste prospero Estado, 
llavia resolvido tomar esta providencia. 

Tambem, Sr. Presidente. com relação á parte que atten
dc no oleo combllStivel. já me havia dirigido ao nobre rela
tor, confeSSando a· S. E:t. que realmente achava exaggcrada 
a minha emenda,).. . 

O SR. LAVRO MULLER ~ E' exacto . 
O Sa. AZEmoo - .... nccrnscenf.ando mesmo à S. Ex. 

que ncceif.aria o seu parecer contrario a esta parte ou consi
gnando um nugmcnto ,ar,cn~s de um. real P,Dr litro. attendendc 
por esse mono .n solicJf.ncoes de mdnstrrnes, e ati! do meu 
i!lustre amigo, o digno embaixador do Mexico e do Centro In~ 
dustrial de S. Pnulo. 

Quanto an ferro, Sr. Presidente, o nohre Senador julgou 
pr.e.iuclicadn n minha rmcncln. pela _qual n Commiss!io apre
sentou outra. 

Ainrla ricsf.n ca~0 r.~f.on int.oirnmcntc rle aocõrdo com o 
T!IObro Senador .. porquanto não t.enhn· ~utro intcre•;se sinüo o 
de auxiliar a in•lnst•·in •lo rerro, ·o entendia, como tJodos os 
mr.ns .• ndbr•os roll·cgn~ r!~vom -ont.nnd·or f'!UC, n industria nest.o 
pnrt.icnlwr maiR hflrwl1i·ci:llln rlo"oOc se•· n .rln ferro .S'lrzn. cujri 
p-ro~Jncoão devn sn•· in.f.lmsi.ficnda o . mais pl)s~ivcl entre nós. 

Acho •POJ~'eHa.menf.n ju9LiJioavel a üJH.,ndu ila Commis
RÜO d1J F.inanÇias elevando. an rlobrn .ns ta:tns, at.é para ".nnno 
de Hl25. Qunm-t.o' tt ·,;n7.nlfnn. mru mtent.n era arJ!)'mentnr d'c 
15 ré is ,o não di·minuiJ'. 
·· · ,T.[jrminnndo, r!nvn rlcclarnr I'JI!P. nfin t.enlrn inf;orcsRn nn
nhum nn dc~csrt f'!UO fa1:n rln indn~t.ria 'dn ferro. Nunca c:t
portei mangnner.. nem •siquer· rrctrnrlo fazer siflerurgia no 
Br~tsil. •Min'hn crnendn foi snhst.itnir!l\ pela dn Commissi\o• 
onLreta:nto, nfio t.eri~ u1osmo il11vidn cm r•rt.irnl-n, si a:ssim 
r.nt,endrsse n (Jnmml~Mo. 

!Era n nu c me •elthin r!ir.r•· r.om rnlal'fin n minha nmnnrln, 
(Muito .bem: 11mito llr.m.) • 

· ·· O Sr. Lauro Muller :.... Poco a pnlnvrn pm•n oncnminhm· n 
votaçllo. · - . . · · ' 
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O Sr. Presidente- Tom n pnlnvrn o Sr. J,nm·o MullN'. 

o Sr. Lauro Muller (para cncnminhm· n vol.nc.ão) - Sr. 
lf'l•esiflerclr., Jlll:dn mnis lllnho n fazer siniio c·oni'irmar o quB 
acaba de dizer o nobre Senn·rlor pela Estudo rlc Mntl.o Grosso, 
isto ,;, que S. Ex. ,ià mo havia mani'rcsl.udo o proposíLo de 
se conformar com .• , .paJ'CC·Cl' da Commissão sobre o tfcrro 
guzu, cu,)u mncndn saJ.í.sfuzin o sc.u inJ.l:ilo; e Lambem do re
tiNir a emenda T'Cintiva no LJ•igo cm S'l'JÍO. S. Ex. ainda con
cordnrn com u opinião <lo rclut.or de que n Luxa pt•oposLa pol' 
S. Ex. pura o oleo combuslivcl era exagerada. •De mooo 
qnc o pnt•oecr da ICI)mmíssiio se coaduna perfeit.nmento com 
os scnt.imcrrlos elo il!Obl'r s~nndor·. 

Era o que rn :t.inhn n dizer. 

O Sr. Presidente - A Commissão de Financns considerou 
prc,iudicnrln n :jll'imcirn pm·l.e rln emenda, n.>sim concrhidn: 

«FCI'J'n l'nn<liTio ou gnzn rm !i.n:Almcln~ ............. ,· $030 
i\r;n o\! l'm·rn pni.ldlnrln rm lillh'llnrlos., ......•... ,.. O.$GO 
Chrupns. •hn·rrns o ferro ·laminado de qualquer cspecic, 

com cxcop~ão pnrn t.rillto~. . . . . . . . . . . . . •.. . • . . .. 1$·i~O• 

De a:ccôrdo com cslll pat•ecer csbú rprojudicnda. 

A segunda parte - «Lrigo cm grão, $O.Z5, - o Sr, 
Azcorcdo requer a ref.irnda. 

Os senhores que conMnt.rm nrs,·n neLirndn queiram Ie
vnn lm·-~~. (Pausa.) 

Fni rct.iornda. 

Sobre n parte .relativa no olco combnst.ivcl, a Commis
são apresonLn uma om~ndn snbstiLuLiYn. nut;mcnt.nndo do 
.1 real o imposlo notunl. 

0>' scnhoms <rruo approvam o substiLuLivo, quoir11n1 !c~ 
vnnla:r-sc. I ('Pausa.) 

Foi ru!l[lrov.adn. 

Quanto à !iaz·,Iina, c paroccr 1l con(lrnl'io. 

Os senhores que uppt•ovnm ·est.n !Jnr(l~ dn emenda quei
ram levnntnr-sc. (Pausa.) 

Foi reJeitada. 

Sub.-emonda 

<Em voz do 10 réis), dign-so: «LI't!S róis, rnzüo de 5 o/'c». 
A sexln c ultima disposicüo reduz a •Lnxn do projecto so. 

lll'O ga~olin;~ do 70 a Hi. 1:6is, 
'···'• 
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:Fica pt•ejudicadu a 

i'í. 5G 

lliJsLabcl·c•;u-sc a renda do scJ·viço de put~nl.e~ do invcncão 
-' 30:000$000- que l'igura sob o n. 120 nn lei da t•cccita 
geral para o co!'l'cntc cxorcic:io, 

Rio de JmH'it•o, ~I d1J llczcnll~l'O de 102:1. - Paula de 
Froutin. 

E' appt·ovaua pura pt·ojccto. a 

N. 57 

Imposto do sello: 

Augmen.Lndo de ................... , ... .. Ju. ooo :coa$ooo 
(PJ•ovcnictJtc de -J5 % do sollos adhcsivos a serem ap

postos nos ·bilhetes ·c"postos ú venda de lotm·ias de concessiío 
estadual para se·rcm vendidos no !crrilorio da União, no~ 
termos do § 7" da lei 11. 2 .. 321, de 30 do u~:~:embro de :I!HO.t·c
,vogada -l.oda c qualquer •H~!lOsiciio cm conLt•ario, - Justu 
C/l.ermout .. 

Annunciadu votacão da 

E~íEI>IIlA 

:N .. 58 

Ao urL. 1", n. I - DircHus uc importação para consum·o ;· 
Na ta1•i l'n uns All'andcg•a8, classe 31 ", art. SU, a, onde se 

diz «lampnrJus ·•llcclricas, ltilo, ~$500•, diga-se: clanlpa:das ele
ctricas, kilo 2$000>. O m:u~ como aslá. - Pí1•cs Rebcllo. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peco a palavra pura oncami· 
n h ar· a votação. 

O Sr. Presidente - Tem a !Jaluvra o nobre Senador .. 

O Sr. Paulo de Frontin (pura encaminhar a votn~üo)- Sr. 
Pt•csitlcu!c, a emenda n. 58, assi~tl'ada pelo Hlustrc Senadot: 
pot• Piauhy ,cujo nome peco vL•nla para declinar, St:. Pire,, 
Uebcllo, csLabelecc o seguinte: 

~\o art. 1 ", n. i - Direitos de impot1tacüo para con
sumo: 

Na l.aril'a das alt'andcgas, classe 31', nt•L. 8<14 A, onda sa 
diz «Iam pudas clectricns, ldlo 3$500• dista-se: «1-ampndns olc· 
ctricas, .Kilo :l$000". O mais como ·c&ttl.> 

,. 

! 
.! 
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Em fins do 1021, foi aprcsontada para .prot,eger a intro
ducr,ão da induslJ•ia uuciut!al de lumpadas eleelricas wna 
emenda que elevou c.Jc ~$ u <l$500 o imposto por kilo, e para 
us bases, reduziu de 2$ a $200. 

Dccurx•idos os deus rumos, verifica-se que essa industria· 
não conseguiu ainda servir-8c da maLeria prima nacional, si .. 
não om escala exccssiv3Jillcnto reduzida. Além disso, a in
dustria creada pertence a uma companhia estrangeira - a 
Gcner11l Electrio. EsLa companhia, pelas patentes qUe. possu6, 
imped·o que qualquer outJ>a companhia nactonal posaa ser in· 
stituida no nosso paiz. 
. Nest11s condições, dá-so ató uma nnomalm: ella conse

gue exportar lampadas para a llepublica Argentina, onde as 
vende, apesat• de submot.tidas a direito do importacílo, por 
pl'eço inferior ao do mercado nacionaL . . 

'Ü Sn. A. AZEREDO - !\.poiado. 
O Sn. P.w~o DE FnONTIN - Parece-me que em Jogar de 

constituir a emenda projecte em separado, perante a situação 
de cambio que é g1·andemonte favoravel a toda a industria na
cional, pela compctcncia com produclos impol'tados, que fosse 
adoptada pam o exm·cioio financeiro futuro a emenda do Sr. 
Senador l'ircs · jlcbello, ficanfio o nsl.udo completo a ~er feito 
no exercioio ele Hl!!5, no qual se poderá manter o que cxistit· 
ou ai torar .de conl'ormidaclu com o que as convenioncias deter· 
llllll!ll'etll •. . , . . . 

··Creio quo esta~ considoraçüe~ siío favoraveis ao consumi-; 
dor, .:iuc níio tem tido 11 devido a,uxilio por partia dci uma in
dustria. estrangeira inuito favorecida pela tat•ifa alfandegaria. 
(Apoiados. · Muito bem!) 

o Sr. Laura Muller - Peco a palavra pela ordem. · 

Sr. Presidente -Tem. a palavra o Sr. Lauro Muller. 

O Sr. Lauro Muller (pela ordem) - Sr. Presidente, as ra
zões apresentadas pelo holll'ado 'Senador são de mDido a con .. 
venoor o Senado da justiça da emenda que S. Ex. propõe. 
Mas a veroade é que níio tomos ouvido a outra pwte, nem 
conhecemos os detalhes e circumstancias quo se ligam á 
situaciio que se h a pronunciado. 

De modo que a Commiss!ío, som estar devidamente infor
mada,. ·pediu que a emonda fosse destacada para constituir. 
proj ectD em separado . 

E' minha mtencão, ~1 a medida fOr voliada pelo Senadn, 
pedir immed·iatamente ao GDverno que se faça um inquerlto, · 
afim <ie indagar se são verdadeiras essas informações, porque. 
se forem, penso que não p6do haver duvida a respeito i:la pro· 
videncia quo se deverá toruar. E, neste caso, ao envez de pro
tegermoe · a industria nacional, estaremos protegendo o mo
nppolio dentro do paiz. 
· li. Cómmissno Tiilo t.om dados officiMs para dizer que ns 1 

cousas se passam assim nem que se tomom essa.s providen-' 
cia.s, ·natura-lmente, para que amanh!l nllo se tenha que dizer 
que, mal informada, acon~elhou o Senado •a tDmar uma d!lllbe- ., 
raciío· que .não era razoavel. 

,Eram as raziles que eu tinha a apresentar, o si nllo fDB• 
séin' essas as circumstancia, votaria desde já pela medida, 1 

modificando a situaQIIo; ·· · · · , · . '; 

I 
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O Sr. Pa1ilo de· Fràntill - Peco a palavra pnra uma oxpll·· 
cncão pessGal. · 

O'Sr. Presidente- •rem a palaVI'Il o Sr. Paulo de Frontin. 

O Sr. Paulo de Frontin (para uma oxplicacão pessoal) -
Sr. Presidente, o illustt·e t•e!ator receia que· as inforlllB.Qões 
que ac!lbam de ser .presmdas ao Sena.do pos11am, em parte, 
ser contestadas. Não acredito, tanto mais quanto devo dizer 
que, devido a essa tarifa elevada, o proprio Govel'no é quem 
soffro. 

Na Estrada de Ferro Central do Brasil é muito grande o 
consumo de lampadas clecLricas. A importa:ncia desse eon· 
Sl1llla· excede a·· ilOO: 000$ aunu11es. E como ha similw·, Dão· 
e-asa a Central ·de isenção de direi tos e, consequentemente, 
paga annualmew o. material necessw·io para o seu trllifego, 
de fórma que u unica objecção .pvooed·ente é a de que a indus
.tria lllWional se Cl'eou com o favor. Mas não ha tal. A in
Qustria foi ct·eada em 1914. De 1921 para 1922 foi feita n 
modificação. · · · . · · • 

Ora, essa industria tem nli cam'bio umà. vantagem ·tão 
grande• enti'O o vnlol' do doll:u• om 1921 e o valor ootua': quo 
esta lllO{Jificaçiw, rosull;ll:llitl da {)CpJ•e.oiu.çáo da nossa mo~da,: 
eonsiitue tllll auxilio, uma pi'Oteocfio indirecta á mesma in· 
dustria. Creio, portmto, que a mais .que poderão os interes
sados a!le.g·ar 6 que, cm um ou outro detalhe, poderia haver 
qualquer intcrpl'Oi.uçüo do modo pelo qual 'll industria está 
:!'uncai·onando entre nós. Mas a industria, cm :1924, niio será 
prejudicada e o consumidor, certamente, será favorecido, De 
modo que haverá tempo )Jara resolver n questão para o ellier
cicio •do 1925, mesmo upprovada a emenda fol'mulada pelo 
illustro.Scnador pelo Piauhy. (Muito bem! Apoiado1.) 
I 

o: O .. Sr. Presidente - .Os Srs. que approvam o· parecer da 
Commi·ssão afim de que n emenda o, 58 oonst.Jtua projoow ·. 
cspocial queiram oJevanJ.ar-se. (Pausa.) 
' 

Foi approvada. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Requeiro a V. Ex. 
:verificação ~ votação. 

O Sr. Presidente - Os Sra. que votaram a favor do parecei · 
4a Commias~o ... 

: . O Sr . .Azeredo - P~rdlio; nlio é a emenda que votamos ? 
1. : • • O Sr. Paulo de .Frontin - Peoo preferenoia para a votaoiio · 

da emenda. 

O Sr. Presidente-Desde quo. o Senado rejeite o pareoer da 
Oommissáo, no sentido de ser a emenrla destacada para con
stituir projecto espacial, eu submettel-a-ei á vot!II)Ao . . <Pausa.: 

Os Srs. que u.pprovam o parecer da Commi88ão mandan
d~? q~stacnr n cmondu n. 58 para constituir pro,jeoto. especial 
quem1m Ievn:ntar-se. (faus(l, ) . 

I ~ , . ' , . ·. . • 

:Votaram a favor i6 Srs. Senadores. 

I 
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I 

I 
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Qneir·um senlat'·81J os smürot'LIS que vaLaram a favor e Ic
vunlur-se o~ scnltor•eti que volai·am contl'o. o par•eccr, (Pa11sa.) 1 

Yotmarn coutm o paJ·eccr· 15 f:\rs. Senadores. Nilo h~ 
numct·o. 

Vac ser l'oila u chnrnadn. 
(Proccdc-su ;i chamada.) 

o Sr. Presidente - ncsponclcram ít ehnmadu 32 f:\rs. Soou
dores. Ha, assim, o numur·o eslrictarnente ncccssnrio para as 
volacücs. Vou renova!' a vol;u;iio do parecer· dn •Commissiio •. 
Os Srs. que votam a favor tio parecer da Conunissüo, desta
cando para projecto especial a emenda 11. 58, queiram Ic
vanlnr-se, consorvancto-.se de ptl afim de serem contados., 
(Pansa.) 

Votaram a favor !ll Srs. Senadores. 
Queiram sentar-se os Srs. que votaram a l'uvor lcvan

.tando-se os Srs. que votaram contra. (Paltsa.) 

Votaram contra '16 •. Houve empate. A mataria ficli 
adiada. · 

Approvndas, pura projecto especial as 

Jlli!END.IS 

N. 50 

No t•egulamcnlo 1)aru a cobrancu o fbcalizacüo do sclJI) 
sunitnrio, 'U que so refere o decreto n. 14.713, do 8 do marco 
do 1021, tacn-so a seguinte alteraciio: 

Art. 4" - 2.• Para as especialidades plul!'lnaoeuticas in~ 
dicadas no n. IV do art. !", as luxas serão: 

1'roduclos do preço ató 5$ a <luzia, cada unidade .... 
Idem do mais de 5$ n duzin, até 10$, cnd11 unidade 
Idem de mais de !O$ a duzia, att\ !5$, cada unidade 
Idem do mais do 15$ a dnzin, até 25$, cada unidade 
Idem de mais de 25$ IL ctuzin, até '•ií$, cnd11 unidade 
Idem de mais de 45$ a duzia, até 00$, onda unidade 
Idem de mais do 00$ n duzin, aló 120$, cada unidade 
Idem de mais de 1:20$ u duzia, onda unidade .. ; ... , 

N., ao 

Accrcsccnlc-so onde convier: 

$020 
$040 
$060 
$080 
$100 
$200 
$500 

'1$000 

Ar(, Çl Governo cobrará os emolumentos o expedirá os 
rospeci.Jvos lrlulos do nomeaciio aos notuaos encarregados G 
ajudantes rle cscripta o do nrmnzem da Estrada do Ferro 
Ccnlrnl do Brasil. 

• " o • •• • .. ' 
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N. ül 

Onde convier: 

t\rL. h'icam isentos"' dos direitos aduaneiros os maclti-
nismos e o mat.crial importados para as primeiras installa
cões do fabricas de tecidos 11e algodão, que se fundarem D.9 
interim· dos Eslados, nas zona5 apropriadas ao :Plantio "desta 
mataria prima, cujas tor1;as não estejam sendo conveniente
mente cultivadas cPor fa!la do meios de transpo:rto ferro-
viario. · 

Paragrapho unico. As installacões que gosarem desse fa
vor, ficam obrigadas a manter, durante cinco (5) annos, na 
respccLiva zona , um campo de cultura e scleccão de semen
tes do algodão. 

Sala das Commissõos, 22 de dezembro de 1923. - Men
donça Martins. - Al'aujo Góes. - EuscbiQ de Andrade. 

N. 62 

Art. As contas de quaosquer sorviQos dos que exerce-
rem .pl'Dfis~õcs liboraos, o os conl.raclos do honorarios) pa.. 
gru•ão scllo' proporcional sobre o seu respectivo valor, na con
formidade da labella vigente do Regulamento do Sel!o •. -
João Thcnné. · 

N. 63 

Aos encarregados de csc1•ipla o seus a,judanles, da Estrada 
de Fc1•ro Central do Brasil, soi·á applicndo o: disposto no; ar
tigos 58 e 01, raspoctivamon!c, das leis na. 4.23·0, do 31 de 
dezembro de 1920, c 4.440, de 31 do dezembro do 1921, e no 
decreto n. 4.698, de 28 de fevc~eiro do 1!123, relativo aos pra
ticantes leclmicos c de machinistas, ·cscrcvontos <l J!rnticante5 
do o~cripta na mesma repartição c sorvioo, .classificados do 
aacôrdo com os respectivos vencimentos. - Pedro Lago . 

. N. ~·i 

Ondo convier: 

"Os officiacs da Guat•da Nacional .POm scrvicos do guet•ra 
prestados ú Republica o cujas patentes foram julgadas irra

. guiares pela cxt.incta Commissúo de Organizaoão da~ Forcas 
.de 2' L!nhn, po1• 1111VC!'Cl11 Pi'OStaclo os. respectivos compromis
sos fóra dos prazos Iogaos ou tenham mesmo deixado de 
Pl'Cstnl-os, poderão legalizai-as dentro do prazo de um nnno,. 
modianlo rcque.rimento dirigido ao Ministro da Guerra · ~ 
pagando o sello correspondente á dispensa do lapso de te!Oilo 
dccorritle,) - Jlarcilio de Lacçrda. · .,, 

S. - Vol. XIV 35 
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N. 65 

Onde convier: 

. Os. offiuiaco da anLíga Guai'C& Nacional que, Lendo pago 

. suas palenLcs, niio us logalizumm rlontro do I'Oópectivo prazu, 
podoJ•üo !uzeJ-u. modian!.o o pugumento do 50$,· a tiMo de 

' dispensa do lapso de Lempo o requerimento ao 1\liinlstro da 
· Guori•a, que e:xlglr.ú do requerente !ll'ovas do Ma oonduota, 

do nacionalidade braellelra o de sabor Jor o esoroven. -
· Alldla& Neve•: · · · 

N. 66 

Onde oonvler: 

llicu prorogado até 31 de dezembro de' t9l!' o PI'BJO de 
que trata o n. 11 do art. 2' da lei n. 3. 070 A, de 31 !le de

. zembro do 1915, para o. recebimento do sello de pal.ollte& da 
Guarda Nacional pela actua( tabolla. . . .. . . . . . 

As patent.es já expedidas antes da creaciio da 2' Linha, 
cujas posses foram efJ'ectuadns fúru do prazo legal c as que 
não foram apresentadas paJ-a serem relacionadas no Mini&le
rlo da Guerra serão legalizadas mediante pagamento de novo 
sello de accõrdo com a tabella actual. . ' . ' . 

.... ': ,Bala dae sessões, 20 de dezombro de 1023. - Olegarío 
- tirtlo. 

N. 117 

Art. O Poder Executivo restituirá aos funoolonarios 
publicoo civis a..oosentados e militar·os reformados a impor

. tancia do imposto de 10 o/o, quo lhes foi cobrado om vlrtudo 

. da lei r'. H. 458, de 27 de janeiro de 1916, ubrinoo P&l'B eSBe 
, flli:J os neccssarlos. creditas. · · . 
I' 

.N. 611 

Onde conv.ier : 

Art. Continuam em v-Igor o art. 13 da lei n. 4.625, 
do 31 de dezembro de 1922, e o .nrt .. I" da mesma lei, relativa
mente ao papel commum para os .lornaes. 

Sala das Commissões, 22 de dezembro. do 1023, --. l•·hwn 
MacluuJo, · · ·· 

N. 69 

, . É' ~onoedlda l~encllo de dir·oltos e do· todos o~ imposto~ 
· lldunnelros nos matorincs o appnrolhos a importnr, dostlna
·, dos 11 oonetrnccflo o installnclio do Instituto do Canccr o Hos
. pltiil ~n Cancerosos, dn.Fundnclio Oswaldo Cruz. -Mendonça 
· Martin8. · . · · · 

. ' 
' . ,, · •. : ' : .. ' ... 



N. 70 

Est.abeleoa-&e onde convier: 

Art. Nas vendas judioincs do immovc1a effootuadus u 
requerimento de parlco lnf.cl·cs&a.dns, pot• intm•mcdio de agen
tes do leilões, nos juizos locaes da Capital dn Republica ou 
cm quaosquer jui?.o~ Joderacs da União, pagará a parto rc
querenl.a vendedora. n impo~to do venda judicial na seguint.c 
proporção : 

a) de 5 o/o, sobre o vnlnr da at'l'omatnclio até oem oonf.o~ 
de ré is (tOO :000,000) ; 

b) de 2 %, &obro o valor dll Ul'J'cmataçüo oxccdcnl.c de 
100:000$ a 200:000$, inclusivo; 

c) do 1 o/o, dn excedente de 200 contos uo lliaXimo da 
nrromalal;ão, inclusive. 

§ !." O imposto csl.abeleuido no artigo supt•a, SCI'!Í cobra
do pelo escrivão rln fr.if.o á parte vcndt!dOJ'B, no acl.o tia- ren
llzaçlio dn venda, o poln mesmo scrvonlunt>io mmol.l.idn o pro
dueto llquldo aos oofres da Roocbodoria, no Dist.rict.o Fodcral, 
o ás Colleo!ol'ias, 11os Est.ados, foila, po1•ém, na fórma do ar~ 
t.igo 5", da lei n. 4.440, do íll de dezembt•o do 1921, a deducçilo 
dos omolumonlo~ devidos ao JlOI•tcll•o dos audít.orios, de quem 
cobrará recibo nos autos. 

§ 2.' Na guia de remessa 110 pi•orluuto liquidn, a que se 
rofm·e o § t•, o !'Ospeolivo osct•iviio fará inclui1· o imposto 
fixado no (lilndo nrt .• 5' da lei n. LHO, do 1021, o devido 
pelo pm•loiJ•o dos ·auditot•los, 

§ 3." Niio sorílo p1•ocessadas, pal'a o offoiln do t.ransfe
roncia. nas rospect.ivas t·cpart.içõcs fiscacs da Unifto a~ ven
das do immoveis effcctuarJas pfl!' inl.ormodio do agenl.os de 
leilões, que niio obedecam o~ dlspo.~i!ivo,; citados, quando ju
dioialmonlo autorizadas. 

• Art, Ficam isentos do imposto dll venda judicial, as 
que forem t•cqueri<ias na confo1·midade do ar!.. 5' da lei nu
mm·o 4.440, do 31 do dezembt•o de !021. 

Arf.. Os ngenf.os do lcflõo~ só lm·íio rlit•clfo a commis· 
!iio dos compradores, nas vendas que cffectuarom :POr auto~ 
rizaoão Judicial. . 

Sala das $CSsõc&. 20 de dezembro de l 023. - /CI'I)numo 
.vontei1·o. 

N. 71 

Art: Flcn supprimtlfo o imposto sobra v. l'Cnda das pro~ 
fissõos libci·aes,' -João Thomé. - Marcilio dtJ Lacerda •. .. . 
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N. i2 

Art. A tnxn do imposto sobt•o vendas mercantis á 
vista c a pt·nzo, do que f,t•ata o regulamento nnnoxo 110 de
ct•cto, n. 16.0111, ·llc !!2 de maio. do 1D23, sorú u mesma .que 
a do unposto sobre vendas n lH'azo, ·ficando extf.ncto o im
posl.o .~obro lucros liquidas da industria 1'abril c do com-
moreia. · 

Parngrapho unico. l<'ica tamborn extincto o imposto so
bt•c os dividendos das sooicliadcs anonymal o cm comman
dila por accões c dijs ~ociodnd1•.s por quota.· de responsabili
dade limitada, o cooperntivns do •produccão •1JUO estiverem su
jeitas no imposto sobro vendas mercantis ti vi·stn c a pr~w. 

Sala das BCssões, dezembro do 1023, - Mm•cilio de ILa
ccrdr.. 

N. 73 

Onde convier: 

Art. Fica accrcscido de 1 o/o, o imposto cstabolccido 
no art. :il", da lei n . .\.HO, tln 31 de dezembro do.11l21, niío 
sendo pmr.cssarlas para o ~.l'fcil.o do transfcrcncia nas ro'spc

. clivas t•cpartlcücs fiscaos ria União, as vendas do immnvcis 
cffocluadas ()tn opposicão do eil.atlo ar·t. ú", qunndo indiciai• 
mente ilulori~ada, - Jlm•cilio ele Lace1·da • 

.N. 74 

Art. 11. Na Capital Fcdct•al se.rú distribuida cm quinze 
quotas,· palas instituições, etc. 

ni.ga-sc: 

Art. H. Na Capital ]ledora! sm•ú distribuída pelas in
stituições abaixo enumeradas, na l'ót•tna seguinte: 

·Para a Santa Casa tia •)liscricordia, 30 réis; para o Hos
pital l\lullor dos Reis, 22 róis; para o Hospital dos Lazaros, 
22 rói'S. 

o~ rc.stantcs, 50 róis, cm parl.cs iguacJ, ás 28 seguintes 
lnstiluicõcs: 

•Maternidade mantida pela J~scola de ~fcdicilia, Cru~ada 
contra a Tuberculose, Instituto de Protccç'lo c Assistcncia ú 
Int'ancia, Asylo do S. Luiz para a y,cJhicc Desamparada, ,IDi·s~ 
pcnsario de S. Vice.nlc de 'Paulo, Asylo Goncnlvos de Araujo, 
Sociedade Amante da Insf.rucciio Escola Profissional c Asylo 
para Cegos Adultos, Casa de Santa Igncz, Associacão dos Chro
nislas Dcsporf.ivo·s do Rio de J~nc!rn, Asylo João Emilio, Pa
tronato dos Menores da Lagôa, Sociedade da Cruz Vermelha 
Brnsile.ira,. Assoc,iação. Pr6-Mntrc, Assistcncin Santa Thcreza, 
Lyccu de ArLes e OJ'J'icios, Asylo Bom Pastor, Santa Casa de 



Sl!lSS.~O RM 28 DE DJ!ZllMJJOO DE 1023 549 

Miscricordia do .Jui~ de l<ót•a, J~iga Br·asilcira contra a Tu~ 
berculoso, Patronato do·s .~Jcnoros ÜJ'phanato do Collcgio da 
Jmmaculada Conceição de Bot.nfogo, l!'undacão Oswaldo Cruz, 
O~phanato S. .Tosó dn .Tacartípaguú, Centro ~!ilitar Benefi
cente, .Polyclinica do llotarogo, Departamento da Ct•iança ilo 
Drasil, Auxiliadora do Thosom•o Nacional o Sociedade Bene
ficente .Unitivn. 

Senado !Federal, 22 tia rlczcmbrn de 1023 . .,... Lauro Sodrti. 

Annunciarln a votnutio da 

N. ,ú 

Ao art. 3" - •]V - Imposto sob~c n renda - 50 - Im-
posto sobro vcncimenl()S, IO.OiiO :000$000, · 

EI imino-so. 

O Sr. Irlneu Machado - Pí'CO a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nohro Sanador. 

O Sr. lrlneu Machado (pela orrlom) - Como a emenda 
138, a paginas 06 do avulso, instituo um systema novo do 
impostos sobre a renrla. no l]Ual ·so incluem, niio só os sala
rios c vonoimr.nt.os publicos, como parUcularos, parece que 
csln cmcncla n. 75, csl:í pr·ejuriicada. · 

Ma.1, u emenda que. ~n cnconlt•a a pagina !lO, diz o 'Ro
gninln: 

~At•f.. 3.' 10 imposto ~obro a rrnrla ... > 

Do modo que, sr..ria nccessario que o Relator tivesse a bon
dade rio MR rli~cr si esta nmcnrla im[Jorta cm subsl,i~uiçüo do 
ar L 3' n. 4 o não 6 arlrJi f,ivn a esse artigo, para tornar bom 
c Iam a questão. 

Neste caso. Sr. Prrsirlcnte., cn votaria nm favor da cmcn~ 
da, mesmo porqun ella isenta lodos os vencimentos até dez 
contos de róis c est.abclocc uma pet•ce.ntagem de impostos so
bro a renda que não me parece muito onerosa, assim iL pri
meira vista. 

Era o que me cabia dizer. Sr. roalmonl.o é esse o modo de 
vor elo relator, que a 138 ~ subslitutiva ria de numero 75, nes
se caso, cu retiraria a minha emenda. 

O Sr. Lauro Muller - Pe~o a palnvrn. 

O Sr. Presidente - Tem a pnlnvm o Sr. J.auro Muller. 

O Sr. Lauro Muller (poln ordem) -Sr. Prnsidcntc, ó fncil 
a explionclio. O imposto rio vencim.onl.os t'icn incluído no im
posto de. renda • .Outra cousa níio é o imposto de voncimento~ 
soni!o imposto do roncla, · 

• 



Sfio pi·cjudicndnR nR onwndu8 iü, 'i{l, 77, 78 c 70. 
Siío t•e,iulllulns ns 1'111~iUIIIK HO, 81, HZ, 83, 84, 85, 86, 87; 

B 9 o .flifl , 
E' prejudlcndn n fll'imolr·n pni·l.o da emenda n. no. 
SQo reje.llndns ns mtHmdng 111, P2, 93, \14, 115, ll!l, 97, 98, 

90, JOO, 101, 102, 103, 101, 105, IOil n lifl.i, 
Sfio IIIJP!'ovndns ns rllinlllln.~ dn •Crmunlssfio de I OH n ! 85, 
1~· unllllll!lindn n vnl.n\•fi11 !ln emenda n. 138. 
o Sr. :Paulo de rrontln - Peco n pnlnwn. 

O Sr. Presidente- •rnm 11 pnlnvt·n n Br. Pnuln rln Jl't•onl.ln. 

O Sr. Paulo de Frontin (llnln m•rirm) - Si'. Prrsirlcnl.r, n 
cmcnrln 11. 1.18 ,; n <!I ir. Psln Jclrcr• o irnp11sl.o sobr•n n renrln, 
fnzcnrln-n i'ncnh li' r.111 1111111 g,:,.i,~ rio r.nl.rg01·ins " cstnhelocen
rlo umn si\i'IP rir~ rllspnsicücM. 

QUilltdo r!lsculi n Oi'Cnmrnl.n rln i'ccoll.n, ,/'IÍ l.lvc nccnsifio de 
masli'O!' qu~ n 1'1ÍI'II11l 1wln qnnl sr vun nslnhrlccer n cobrancn 
rltl rmtrlll glohnl \'lle rlrlm'm/1101' lltli (Jrr,lnlm f!Oslllvo e orrto 
An·bt•n ns cmlulns lJIIC .ltl ~t·nm cnht•artns, como i.l lrnnosfn Rllht•n 
<llvlr!Ptlllns. o di' imluslt•i:trs l'niH'ÍA " nuli•ns. Nr.~l.ns tinnl.il~.õrs, 
meu vnln ,1 cnnl.i·nrin n rniPIHin 11. ·138, · 

O Sr. Presidente - Os St•s. que npprovnm n ''mrnclll ntt· 
mero J 38, que! rnm lovnnl.nt•-sc'. (Pnusn.) 

IFill npprovndn. 

O Sr, Paulo de Frontin - Poco 11 pnlnvt•n peln ordem. 

O Sr, Presidente- Tt•m n JlRIIIVI'R o Rt•, PRulo de .Front.in, 

O Sr. Paulo de Frontln (twln nl'rlrm) - RMJtWit•o vcwifil•n-
cno 1lr ,.ohu;i\n. 

O Sr, Presidente - f)uPirntn l''l'nnlnr-sr, consrrvnnrlo-sp 
de rui os Al'llhm•c, qtw vnlnmm u f'RI'Ill' du rmrntln 138. 

V11tnrnm 1\ favor 2'i Sr~. Sr.nndorcs. 

Qnrit•nm •rnl.nt·-sr ns senhnrrs que vnfnt•nm n favor, lr-
vnnlnmlo-sr ns que volnt•nm cont.rn. 

Votnrnm contt·n n emcn1ln fi .•rnhot•cs Senadores. 

A e111endn foi npprovndn !101' 27 votos contrn O. 

o Sr. Irineu Machado - Peco a palavra pela ordem, 

o Sr. Presidente - 1'om a 11alnvl'n prln ordrm 11 Sr. ll'ilWII 
Mnt•hnrlo. · 

O Sr. Irlneu Machado (p~lt\ m•tit\111) - 81•, · Prl\~identt~. ~o
licitei n pnlnvt•n npe.nn·s llfil'/1 rlrclnt•nt· qur dei o mou, vofn n 
enwndn, flOI'qlll\ n tnbelln df' impostos não me parece cxag"gl'
rada c ha 1\mn grande vantagem nhl para IMo funcoionali8mo 
é opera Pio: ó a ise.nono de todGS os impostos sobrl.\ vencimen
tos e 8lliat•ios aos que ganham nt1\ tO :1)()()4000 por anDo' 

I 
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Pr·r,j11rlir:adni! as 

• 
N. 70 

. A emenda n, 6 approvnrla em 2' disousslio fioa assim sub-
sU~~n: · . 

A.' receitn exl.raordinnrín: 

N, 1!2. tlenda de cmissiin de rnoedns motll'lllons subsl
dial'ins, l'irmmlo n Govr,rno nulorlzndo n mandar cunhar no 
pniz nu no o.~trnngriro moedas rle alumínio c cobr•e dos valores 
fio IS r ilOO l'úis podendo cmil.tir no exeraieio de i924 até 25 
mil cnnlos do r·eis, ns. 25.000:000$000. 

Rl'o do .Janeiro, 2! de dezembro de 1923. - Paulo tü 
li' rrmli n. 

N. 77 

E'upprimn-se o n. 47. nenda global so.ooo:oooe. o aub· 
sti/.un:-se [JOio.~ ns. 4J sobro dividendos e juros de debenture• 
- 12 .. 000:000$, n. 42, sobre omprestimos hypotheco.rios -
2 .10!J :000$, n. 1,5, sobrn lurr·oq da industria fabril -
7.200:000$ e n. 49, sobre vencimentos - iO.ilOO:OOO• do 
nrt. I" da lei n. 4. 625. de 31 de dezembro de 1922, receita 
geral para o oxercicio oorrente. 

Rln rle .Tanelro, 21 de dezembro de 1923. - Pau!& de 
Prrmtin. 

N. 78 
Ao art .. t•, n. 40: 

~ubstitua-se a redacção pela seguinte: 

N. 40. Sei lo sanitario - Leis n. 3. 987, de 2 de ,Janeiro 
e n. r. .230, d(• 31 de dezembro de i920, art. t•, n. 16; l.ei 
n. 1,,440. ele 31 ·de rle,zembro de 1921; decreto n. 15.142, de 
18 dp abril de 1922, art. 2' e lei n. 4.625, de 3i de de7embro 
no 1!122, !I,000:000$000. 

Rio do Janeiro, 21 de de1.embrn de t 923. - Paulo d~t 
Jo'rmrtin. 

N. 79 

Supprimam-se nn nxpressiio: Substituam-se os artigos 
688 e .1r.n ••• as ralnvm; 11rl. 688, ficando, em consequencia, 
oliminnrlll' torln mnll)rin a el!r. referente e f!UC vnc nt.é :is pa
lnvrns parn rruoesq1re·,. 11 .. ws. 

!'lain dn~ .<r.qsõn~. drzrmhrn iie t923. - Eu1ebio de An
drade: 
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nc,ioHndas as 
EMENDAS • 

N, 80 
Onde convier: 

Arl. Fica elevada do cem a O!Jn Lo e cinooenLII' ·ré Is a 
tttxa da rubrica dos livros commoroiaes, submcttldos á Jun· 
ta Commcrcial da Capital Federal c pQr esta cobrada' nos ter
mos do regulamento cm vigor. - Ped1•o Lago, 

N. 81 

Onde convier: 

Aos osf.abelocimont.os balncm·io~, que façam coilstrucções 
sobro agua, cujo cll'pif.al de exploracüo seja superior n ·réls 
a. 500 :000$, será concedida isoncno de impostos para Lodo o 
material o moveis Importados o u elles destinados. 

Sala ·das segsões, cm 22 de dezembro de 1923. - Af(onso 
de Cmnargo. 

N. 82 
• 

. E' o Presidente da Republica ~rutorizudo a proceder IÍ re
visão de tarifas, adoptando de fi nit.iva ou provisoriamente a~ 
modificncõcs qno Julgar mais cnnvcnicn!es, no todo ou em 
pa!'les, resguardando, dentro de rnzoaveis limit.os, os legitimos 
interesses da·~ diffcrcn!es indusl.rlns que se cream no palz e 
ao mesmo tempo defendendo os direitos do consumidor· c.on
tra descabidas pretencões dos fabricantes, 

Suln das sessões, 22 de dezembro do •1923. - Jeronymo 
!lonteii'O, . 

N. 83 

Onçlc convier: 

· Ar!, Fica o Govci'no autorizarlo a pormlttir que as com-
panhias de seguros naciona'cs e estrangeiras · autori1.adas 11 
funccionnr no paiz possam clovni' n 60 o/o o limite do 40 '7• 
cslnbclccido pelo ar!. ·tiO do· dccrol.o n. 14,593, • de 3i do de
zembro do :19:!0, exclusivamente paltl o sognro do cafó da ·va
lorll:n'cfio o respectivos armazena. 

Rio de .Tnnciro, 21 do dezembro de 1023. - Paulo de 
Fronlin. 

N. 84 

Onde convier: 
Art.. As ospocinlidndes phnrmnoouticas c os m~dloa-

mcnlos vol rrinario~ Jll'cmindos pelo ,jury da Exposiçno d~;~ 

I 

I 

I 
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Ccntcnnrio d!l Inàcpcndcncia silo ~onsiderados como si ti
vcss~m sido approvados pelo Dcp~rtamen!o Nacional da Snudt! 
Pubhca. 

Rio de .Taneiro, 21 do dezembro do 1923. - Pattlo de 
Frontin. 

N. 85 

Accroscente-so onde convier: 

Art. Fica estabelecido o imposto do .5 ~. (cinco por 
conto) sobro as ímportancias que forem recebidas pelo pre
sidente. e o director da Scorctaria da Junta Commcrcial e de
correntes dos emolumentos constantes da tabella nnnexa ao 
decreto n. 9.210, de 15 de dezembro de 1911, os quaes ficam 
augmcn!.ados· de 50 % (cincocnt.a por cento). 

Sala das sessees, cm 2t àe de~cmbro de 1!123. - AZt•aro 
rle Carvalho. 

· N. 86 

Pagarão, além das . taxas oommuns, 'a . taxa do 20$000 
(vin! c rriil ré is) em estampilhas de sol! o adhosivo, os alumnos 
das escolas superiores da Republica: que fizerem, em segunda 
época, o ~xamc da cadeira do que ·são dependentes o os exames 
do nrmn de que são ouvintes. · 

Sala das sessões, 21 ela dezembro ele 1923. - Irinelt Ma
citado. 

N. 87 

Contim.ía em vigor o art. 62 d~ lei n. ·1.625, de 3t de 
dezembro <le 19:(<! (pagamento de taxa addicional ·rara os 
alurnnos poderem fazer exame em 2' ópoca) . 

Sala das sessõús, 20 de do7.embro de 1923. - Jeronymo 
lllonteirn. 

N. 88 

· Accrescente-se onde convier: 

Art. Ficam reduzidos de 5() % os diroitos do importnciio 
do oleo dP. figa do de bacalháo. 

N. 80 

Onrlc convier: 

Arl. Fica o Governo autorizado a conceder isenoão de 
t11xa tr.Iegrnphica nos orgãos officinos dos Estados, que .pu-
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blicarcm, grliluitamonto, o oxpodient.o da'S repartições federaes 
uxidlontus nos· mesmos Estudos. · 

Sala das Commissõos, 21 de dezembro de 1923. - EUiebio 
d~ ~~ ndrade, · 

N. 90 

Onde convier: 

Art.. Ficam as praças de prof, das corporacões armadas 
(Exci'Oilo, Armada, Corpo de Bombeiros o Policia Milit.ar do 
DlBLricto Federal) isent.as do imposto de lí % · sobre vonci- · 
montas, de que trata a lol n. 4. 625, de 31 de dezembro de 
i022, devendo ser-lhos 1'estiluidas as lmporlanclas que· por
vent.urn alguma dellas ha,la soffrido desoonto em seus vonoi-
Inentos. · 

.. Art..-. Os aoorescimos de 10 o/o e 15 o/o a que, sobre os 
respectivos vencimentos e em virtude de lei teem direito as 
prnr.•ns de pret do Exercito e dn Armada, que contam 10 e 16 
anno~ de servico, serão calculados tendo por base a actual 
tnbnlln de vencim~ntos. 

· Slila dns sessões, 20 de dezembro de t92S.-lrineu Ma
chado, 

, N. 9t 

Onde convier: 

Art.. Ficam considerados conductores de ,i' classe, in-
terinos, os nctuaes praticantes do conductor atlingidos pelos 
favores do art. !o37 da !ai n, 3.454, de 6. de Janeiro de 1!H8, 
fJtW uhidn não tenham sido promovidos, sem augment.o de 
voncimnntu~, cobrando-se o sollo respectivo, nté que sejam 
ol'feotivndns nos alludidoA cargos·, pot• ·effeito de vagas no re-
~rncl.ivo quadro. · 

N. 9:1 

Onde convier: 

Art. Contin'ó-n om vigor o dispositivo do art. 98 dn lei 
n. 2.356, de 31 de dezembro r!e 1910, expedindo-se aos 
nctunes obJ•eiros e obreiras da Imprensa Nacionni o titulo do 
opOJ'Ill'ins jornaleiros e cobrandoo;so-lhe o devido Helio de no~ 
mencno. 

N. 03 

Ar!.. Se,iam incinidns nas tarifas nll'andegarins ns sc-
gninte.< mct•cadOJ•ins: - Tot.J•yl, aluminio-pyro, cOJ•dfih dct.o
nnnt.e, nitrato de celluloso, nr.et.nto de ce!lulose o t.ei.J•nlif.o. 
Taxa, (JllUI'Ollln l'ills, fJnl' ldlo, nntún, ourN, 50 ·rr,. I - Mar•ci!io 
de La~~t·d(i, 

I 
I 
• 
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N. !lo 

Ar·l.. . Fica isento do imposto do importacil.o o rmiLerinl 
imlisponsavcl il industria extracl.iva de madeiras, tanto para 
o córtc das· matt:as, como para o aproveitamento e beneficia
mento do producto, laes como apparelhos e engenhos para 
serrarias, usinas de distallnoão, do fabrica<;iio de pastas c in
stallnt•ões hyd!'o-clcctricas, caminhões, trilhos, machinas e 
vagÕ<!S sysl.ema Deucavillo, correntes, gu indnsl.es e outros in
strumnnl.o~, qunnclo importnrlos pelos inrluotrines, !JlW pro
variío n drvicln ornprt•go rio malorinl importado. - Justo 
Chm'111mrt. . 

N. 95 

Accrcscenlc-sc. onde cnnvior: 

Ficarão sn,ieitns no pngam~nto •le uma tnxn nrldicional rtc 
5 % ,qn)lro n imll'Orlancin global do imposto de consumo apu
rado durante o mez, o qual pagamento será effectundo nas 
repart.lclles orrccodadoros locaes, até o dlo 5 do mez subse
quente, por meio de guio especial, os fabricantes de .fumos ~ 
seus •preparados e os das bebidas constantes dos ns. V a XlTT, 
llo § 2', do art. o•, do R~gulamentn n. H. 648, de 26 de ,Janei
ro de 1921. 

Os de fumos e seus preparados: 

Que dornm a consumo: 

a) mais de 750 mil cnT•fr.iT·ns ou mneos rle cignT•ro~ rnon-
salmentc; 

/1) mais do ~üo mil charut.o8 mensalmente: 
r.) mnis de 3.000 ldlns ele fumo mensalmente. 

Os de bnbidns mr.nclonados nos disposit.ivos cit11dos: 

Qull derem a consumo mai& de r.o mlt Jil.ros dns alludidn~ 
bebidas mensalmente. 

N. 98 

Ao arl. tS, acerescent c-se ent.T•c ns inst.itu ic.õo~ rlr Cl\l'i
dnde e nssisllmcio bencfloindM pPin~ qtrnlns rln.• lnlur·ln.q fr
deUM a ~lnter·nlc1ade de Mncoló, mantida pelo Socir.dade S1i<• 
Vlcont.n clr Paulo, ·to :1100*; Asyln rio Orph!ios Dosl'nlidn~. rin 
Jllncohi, lll:OOO$ o Or•phnnnf.1 R. Pnmlnftos, fnndnrlo nm illn
eeló, ·I o :Oilll$000. 

Sala tias ae~Rõos, rlezonüll'n do ·J923; -- Eusehin. de All
dradea 

--

' I 
i 
r: 

. ~ 
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N. 97 

Ao nrL 13: 

Accrcsconto-so, entro ns socicunuos onnmorarlns no ter
coiro poriodo do artigo, 11 seguinte: •Circulo de Imprensa,, 
- Abdias Neves. 

N. 98 

Ao nrL 13: 

Accrescontc-sr. onde convier: 

A' Snntn Cnsn de Ilnbunn, 5 :000$; c SoeicdurJe de S. Vl
conl.c dn Pnulu de l!nbunu, G :000$000. - Pedl'o Lay.o, 

N. 99 

Art. 11 (onze) : 

Ondo está: Nn CnpHnl Fcrlernl sõrú disJ,ribnirln .om quin-
20 qnot.as, etc. 

Dign-so: 

Nn Alfnndogn do llio do ,Janeiro: 

26 róis (vinte e sois) pum u Snnl.n Cnsa de Misoricot•dia; 
22 róis (vinte c dous) parn o Hospital Muller dos Reis; 
20 réis (vinte) para o Hospital dos Lnzaros, sondo oit.n 

róis dofinit.ivamontc, pura 11 compensação provista no art. 41 
da lei n. 3.446, do 31 do dezembro do 1917, modificn{la pelo 
nl'f,, 21 da do n. 3.979, do 3t de dezembro do 1919; 

8 réis (oito) para o Departamento da Croanca do Brasil; 
4 r•lis (quatro) pnrn a Caixa Beneficente dos Emprega

dos da mesma alfandega; 
20 ré is (viilto) para ns dez seguintes inst.il,uicõos: 1\ln

t.omidndo, mantida pela Escola de Medicina; Liga Brasileira 
contra n Tubcrcu toso, Sociedade Amantes da Instrucção, Casa 
lnfancia do Rio do Janeiro; Asylo S. Luiz para a Velhice 
Dosamparada; Disponsario S. Vicente do Paulo; Asylo Gon
çalves do Araujo; Escola Profissional c Asylo para Cegos 
Adultos; Associação Pró-Mater, Assistcncia Santa Thorcza l 
Lycou do Artes o Officios; 

:lO réis (trinta) para ns vinte .que se .seguem: Cruzada 
contra n 1'uborculose, Sociedade Amantes da Instrucção, Casa 
de Santa Jgnoz, associncüo de Cltronistns Desportivos do Rio 
do .Tnneiro, Asy)o .Toiio Emilio, Patronato de Menores da Ln
glln, Sociedade Cruz ·Vermelha Brnsileirri, Asylo Bom Pastor, 
Snnt.n Casa do Miscricordin do .Tuiz de Ftlrn; Patronato de 
Menores: Orpltnnnto do Collogio da Immnculada Conccicão do 
Botafogo, Fundaci\o Oswaldo Cruz, Orphanato S .• Tosó do .Tn
cnrépaguá, Centro Militar Benoficontc, Polyclinica do Bota
fogo, Auxiliadora do Tltcsourq Nacional, Sociedade Benefi~ 
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conto Unilivn, Syndicato ProJ'issional dos Operarias rcsidcn • 
tos na Guvoa, CcnLI·o llenol'iccntc dos Oporal'ios da Gavea c 
nfontopio dos OpcraJ'ios da l•'abi'ica do •rue idos Dangú. 

Sala das Commissõcs, 22 do tle~embro do 1023. - Jri11cu 
!llachadu. 

N. !OIJ 

A' J•cnda com upplicucão especial: 

AccJ•esccnte-sc: 

4. Fundo de amortiznt;üo dos cmpresLlmos internos. 

Depositas: 

Saldo ou excesso entre os rccebimon!os o ns rosLituicõo3 
10.000:000$, papel. 

Rio de Janeiro, 21 do dezembro de 1023. - Paulu dct 
Frontin. 

N. 101 

Nas J.nrifns aduancims classe J 7, n. 529, o fio do cu
nhamo crú, simples para tecelagem e dosl.inado á cordoa!ha, 
fica cquipaJ•ado cm direitos, razão o f,,Jxas no fio do linho erú 
simples para tecelagem. 

Sala das sessões, 22 do dezembro de 1923;-Mtmdonça 
illal'tins. 

N. 102 

Direitos de importacão para consumo: 

Na tarifa das Alfandegas, classe 21', art. 665. 
Vidro importado cm fórma do ampolas c tubos dcsLiijlldo 

á fabricaçíio de lampndas clcctricas, kilo, 100 róis, razão de 
:10 "-· 

Sala das sessões, 20 da dezembro de 1023. - lt:1'0!I'Umo 
Mpnteiro. 

N. 103 

Direito de import.aciio para consumo·: 

Na I ar i !'a dn AJ!'andcga.s, e lasse 3:1', artigo SH, accre
scontc-se: Lampadas para radiotelephonia, kilo, 1$500, ra
zão 10 o/a. 

Sala das sessões, 21 de dezembro do 1023. - Marcilio dtl 
LU.Cf~!~!J}J ·:r ' ' ~ ~ ~ 

' 
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N. 104 

Ao art'. f •, n. i .._, Impostos de imporLacüo para con
sumo. 

Nu classe 10, 11. 173, das '!'ariJ'as das Alfandegas (t.inl.ns 
se111 ruslnn pum piJJLUra do casas) onde se diz: $1 ou, mzüo 
úU %, diga-se: $200, razão 50 '1u. 

Rnla das sessões, 20 de dezembro tio 102:J. -t Jermiuuw 
Munteiru. 

N. 105 

Subsl.il.un-so na '!'aril'a das Alfandegas: 

•Pililus elocl.ricas seccas de qualquer qualidadB, $550, 1'11-
r.üu 15 %•, por 

«As piiilns eiecl.i•ieus sccJJUS, uu qualquer qualltludc, quor 
vmJIJallJ c111 balcrius, podendo ser csLus compostas de pilhas 
enlloeadns parallel:unenl.o cuno 11111 só onvolucrn ou supct·pnR
I.aK dentro de um tubo, pagarão por um elcmcnl.n (uu pllhu), 
$~00>. - Jlm·cilio de Lacerda, 

N. 106 

Modifique-se pela fórmn ~oguintc a 1'nrifa da~ Alfande-
gas nas classes 14 •, nrt.. 424, c i 7', art. 5-17: 

Cordoalhn - Cl. u•, art.. J.24: 

De qualquer qualidade: 

Jnm capas - Bruto: 

Em pecas ou ·cm retalhos, kilo ........... , 
Em obras, kilo .. • .. . ............... .. 

$600 50 % 
,700 50 o/o 

· ' Em barricas ou caixas, 20 % : 

Barbante, mcrlim, fio do vela, porrete e 
qualquer outro, kilo . . . . . . . . • . . . . . • . f$300 60 % 

Idem de cOr ou fantasia, kll<l', . . . . . . . . . • . . if700 60 o/o 

Cordoalha - 01. f7', art.. 547: 

Em fardos, capas, pacotes, caixas ou 
caixinhas . de papelão ou envoiLo
rios semelhantes, bruto: 

Amarras, cabos, csi.aes o outras, peças ou 
retalhos, kílo . ' ..•. ' ..•. ' ' . . • . •..• ' 

Cordas, RimpleR nu alcal.rnndns, crr.. obras, 
kil'O .• . . ....... o. o o • o o ••••••••••••• 

t$100 

tesoo 
6.0 % 

60 .,. 
'· 

Snln das sessões, 2! de deze!llhi:o de 1923. -Pedro Lago. 
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II:NI'NDAS DA COM.Ml8BÃO 

N. 107 

. ' . 
Ao al'L. J•, n. r - Dit·oi!os de tmport.aoAo para: 

consumo - ~upprimn-sc 11 modificncúo rela~iva li not.a: 134 
da •rarifn. 

N. 108 
.. ··' ' 

Ao mesmo arl. 1•, n. I - SupJ!.rima-se a modifloaolo 
relativa a an~óes. 

N. 109 

Ao arl. 1', n. I - Supprimr-se a modifioaçiio relativa 
·áo :p.àpelão cn1 résma. 

·N: 110 

Av· mesmo art. 1•, n. 1 : 

Supprima-se 11 modificação relativa á3 obras de aluminlo. 

N. Ui 

,4o .art. 1', n.· t: 

Supprima-sc a modifbacão rolaUva' ao ferro e aQo (classe 
.2.5' da Tar lfa) . · 
.. ,,·· 

• U2 

.. .Ao· art. t•, .!r. !: 

• ' SupprÚnam-se as módiffoaOões relativas ao papel, 

N. U3 

Art.. t•, n. t: 

: ' · · Supprim'a-se a· rnodifícll'Qão referente aos tranaformado
.res cstaUcos de oorrente electrica. 

N. Ui 

' A. o art. t •• n. 1 : 

Supprlma-sc a modificnQiio relativa ao n. 688, da Tll-
l'ifa,· .· · · .. 

•''• . . . ,. 
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N. f15 

Ao urL. l', n. 1: 

Supprimum-sc as nltera:çüiJS relativas ao nrL. 740. 

N. H6 

Ao at•L. i', n. I: 

Supprhna-1w a moditicncüo relativa ao olco do Unboça,1 

N. 117 

Ao mesmo nrt. I • o n. 1 : 

SUJJiprimn-se a modi!'icnclio relativo: a aros de boi:rà-
eha, eLe. -

N. H8 

Supprlma-se a modil'icncíio relativa a auLomoveis. 

N. :139 

Ao nrt. t •, n. H - Imposto de consumo. 
Substitua-se a lcgislacão ciLO:da a respeito de cada mer

cadoria pela seguinte: 

N. 12, ~obre fumo; decret-o n, H.G48, de 26 de ja
neiro de 1921. alterado pelo de n. 14.693, de 25 de feve
J.'oiro de :1921; c lois ns. 4.440, de 31 de dezembro do 1921 
o 0.025, de 31 de dezembro de :1022. . 

N. 13, sobre bebidas; decreto n. 14.648, de 26· de ja
neit•o de 1921, alterado pelo de n. 14.693, de 25 de feve
reiro de 1921 c leis ns. 4. 625, de 31 de dozembro de 1922, 
c 4. 625, de :li de dezembro de :1922. 
. N. 14, sobre ul!osphoros; decreto n. 14.648, de 26 de 

,ianeiro dO' 1921, alterado pelo de n, 14.639, de 25 de feve
reiro de 1921. 

N. 15, sobre sal; decreto n. i4. 648, de 26 de janeiro 
de 1921, alterado pelo de n. 14.693, de 25 de fevereiro de 
t9~l. 

N. 1 G, sobre calcado; decreto n. 14.648, de 26 de ja
ncil'.) de 1921, allcrado pelo de n. 14.693, de 25 de feve
reiro de 1921 o leis ns. !,,625, de 31 do dezembro de 1922.· 

N. 17, sobre perfumarias; decreto n. 1.4.648, de 26 de 
,ianciro de 1921, nltcrndo pelo de n. 14.693, de 25 de feve
reiro de 1921 c leis ns. 4. 440, de 31. de dezembro de 1921 e 
4, 625, de 31 de dezembro de 1.922. 

N. 18, sobre conservas; o mesmo que paro: calcados. 
N. 19, sobre :vinagre; o mcsm.o quo para pbQsphorlio:'~ 

I 
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N. 20, sobro vela.<; o mesmo que para phosphoros. 
N. !JJ, sob1•e bengalas; o mesmo flUO para phosphoros. 
N. 22, sotJJ•e l.ecidos; " mesmo qne para calr.ados. 
N. 2:l, sohJ•e m·l.ol'u·~i.os do l.ccido; o mesmo que para fumo. 
?\. :!·l, 'obJ•o vinhos esll'angeiJ•os; o mesmo que para 

fumo . 
N. :!ii, sobJ•c pav•el de J'oJ'J'Ur casa; o mesmo que para phos~ 

pl!Of'OS. · · · . 
N. 20, slllH·e·carl.ns de ,jogul'; n mesmo que para fumo. 
1'i. 27. sob1·o tJhllpJ;os; o mesmo que JlUI'U' calçado. 
i'\. :?8 • . ~uiJJ'JJ ti isco., pura gJ•amapiJone; o mesmo que para 

phospiJOJ'O.<. · . 
N. 2ll, sobre lu11cus " yidt·ns; o mesmo que para phos

:lhfJt'O't. 
i'i. :JO, 8Ui.li'O i'i•J'l'llll'l.'ll.<; O IIII'SIIlO q l!IJ Jiili'U plLUsplJOJ'OS" 
N. :11, sohJ•e J•ar,; IOJ'J'ill.lo ou moido; o mesmo quo para 

cul~:tdo. 
N. 32, sobJ•e·mun.Unga; o mc~mo que pni'U calcado. 
N. :Jil, sobJ'c ,)nia~. obt•ns de ouJ•iv~s e ol.J,ieclo:J ·de ador.

no; dt•t·J'C/,o n. l·l.G18, de 2!i elo ,janci!'O de JD2J, all:c!'lldo pelo 
do n. J.l,ü03, rle 25 de J'ovcrcirn do 1D2i, decreto n. tü.0-12, 
do 22 do maio de W23 c lnis ns. ;,, HO, de 31 de de~ombro 
do Hl!!l n !t. ü2G, da :a de dezembro de 1\122. ' · 

N. :n, sob!'o moveis; o mtJsmo que para ful\'10. 
N. a;;, sob1·c aJ•mns do Jogi>; o mesmo quc .. pat·a pllos-

piJOI'Os. · · 
N. 3ü, soofn·e lnmpadas elcclt·ic'as; o mesmo que para 

phooplto.t•ns. 
N. 37, soiH·c quoi,jo e l'l!queíjão; lei n. 1.625, de 31 

do dezembro do 1022. 
N. 38, sobJ•e kilowatt, luJ; o kilowatif;, J)lrca; decreto 

n. 15. no o, de 31 de mar(.'lo do 1923 c lei n. 4. 625, de 3i de 
dczcmbt·o do I P22. 

N. :19, sobre t.inlns; drcJ·et.o n. 4.723, de 20 .de ngoslo de 
1H23 o lei n. Lü~5. de 31 rlo dezembro de 1922. · 

N. 40, sobre se !lo snnilnrio; decreto n. 14.,713, de 8 de 
marco do W21 e lei n. ". 62G dr. 3'1 de dezembro do 1Q23 • 
. , . N. ~~. sobre emolumentos de registro do esc~iptorios 

commcrcines; o mesmo que para phosphoro. · , 

·' 
· N. 120 

Ao mesmo al't. 1 ", n. II- Imposto de consume.-; 

Accrcscente-se o seguinte: 

N. Sobre I uvns: 

Par: . ' . 
Do algodão puro, simples .......... . 
Ditos com onfoi tcs ................ . 
Do algodü·o com outra ·mnteria, excc- <' 

pLu ndn a sGda . ...............• 
Ditns com enfeites ................. . 

S, - Vol. XIV 

$050 
$100 

$i 50 
$200 .: 



562 

Do lü, simples . .................... . 
JJII.as com enfeites ................ .. 
De borra de séda ou de s~da oum ou-

tra mater la, simples .......... .. 
lJitus com enfeites .... ............. . 
De sedu pura, simples ............. . 
Ditas com enfeites ............... .. 
De pelles o semelhantes, simples ... . 

taoo 
$400 

$600 
e soo 

1$000 
t.e5oo 
241000 

Ditas com enfeites ................ . 3$000 260:000$000 

N. 121. 

Ao mesmo artigo e numero: 

Acoresciente-se o seguinte: 
' . ... . 

N. Sobre bods, pellos, pelles de agasalho, manchou e 
semelhantes: 

Por unidade pelo preoo no vareJo: 

Até 50$000 . ............................... . 
De mais de 50$ até 100$000. . . . . . . . • . . . . . . . ttooo 
Do mais de tOO,, f$ por centena de mil réi& 

ou !l'Dccllo excedente. . . . . . . .. . . • . . . . . . . . i 50:0001000 

N. tl!ll 

Ao meamo art. i •, n. II- lmllosto de consumo: 

Acorescente-se o serulnte: 

N . Bobre leques : 

De qualquer qualidade: 

Até o preco de ISIOOO .................... . 
De mais de 5e até 20SOOO ............. .. 
De mais de 20$ até 50$000 .............. . 

I tOO 

=~ De mais de 50$ até 100$000 ............. .. ieDOO 
De mais de iOO$, mais i$ por centena de 

mil réis ou fracçlto .. . \ ................ . 250:0001000 
,1, 0 P ,· )'1.f~" t •I, I , •• ,·, · •' 

I :J~.t. ., _',.• . ' 

N. !.23 

Ao nrt. i •, n. 'II- Imposto do sello: 

Substitúu-se o § 4• - Diversos - da tabella B do Regu
l.nto do Sello, pelo seguinte: 

i •, recibos communs e outras declarações de paga
mento, qualquer que seja a fórma empregada 
para O:l.")lresear o recebimento de somma ou 
quantia superior a 20$000 .................... . 
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2'. rooibos un vond11 do IIHH'uurlorlas a prowtaoilew, 
vales, hilhotos, nol.ns ur1 quaosqur1r outros do
cumenl.os com o rJnr•nntot•istico í:lo roolbo espe
flinl, não sujeitos ao sollo tio ~ 1", da Lubolla A, 
(}a·da via .•.................................... 

r.•, conhecimentos o rcllibos tlll suorondoriaa deposi
l,adas om m·mazons dns alfandegas, oompanhhls 
do dócas, arm!IZans gei'Uos ou truplches alfan
degados o nos 111'/IJUt.ons das estl'lldas do fot•ro .. . 

b', conhcclmontos do quanl,ias que os J'ornecedoros 
ropeberem dus repartições du União o do Dis-
Lt•Jclo Fetloral . .............................. . 

, primeiras vias das notns pelas qunes so fizerem 
despachos do qualquer natureza nas alfandega• 
o mesas de rendas, inclusivo encommendas pos
taes, OJtceptuadas as amostras sem valor o as 
que disserem respeito a despachos livros de mer
cadorias importadas directamente pelas repnr-
tio!íos publicas da Unifi'O ..................... . 

8', l.rl!'lnos do responsabilidade assignndos nas nlfan
dogns pnm resalvn rle duvidas futuras, quanto 
á propr!odado do morcndorins n despachar ou 
quacsquol' ou troa termos .................... . 

N. 124 

Ao art. 1", n. VI, n. 53: 

563 

1$000 

1$000 

J$000 

2$ôOO 

10$000 

Onde S!l diz "Taxa judlelaria", diga-se: "Taxa judiciaria 
o custas federaes". 

Eleve-se n estimativa rlo 280:000$ paru 530:000$000 . 

N. 121i 

Ao urt. 1 ", 11, III, n. üü- Ronda dos 'J.'olugt'aPhos: 

Accrcsconte-so onde convier: 

•raxa te!egraphica - Assignaturas l.olnphonic;ts, 75$ llOl' 
semestre, pagos ncliantac!amentc, além da desposa com a con
strucciío da linha o instnllaçilo. 

N. 126 

Ao al'l.. J•, Irf- Rendas indust!•iaes: 

N. ti7- Renda da 'fmpt••msa Nucionnl rJ Dim•iu O((!"c/ul. 
Elevado o pt·e~o do assignutura do Dim·io, rlll fot•guinto 

Jrírmn: . 

. Para os particulares: por anno, 12.~; por somos•t·o, :.lf: 
pnr11 os empregados publicas: por anno, 30$; por ·~mesll'e, 
H5,000. 
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"' 
Asoignatum pura o exterior: por unnu, 70$; put· .8umcs

tre, .'f 0$000. 
Vcndu avulsa, :JUO róis. 

N. 127 

Ao ar L. I", n. ll!, 11. ll:J- Ditu du Ousa de lJoJ•rucção: 

J~l evc-se a cs Linmti \'fi de 20 :000$ vut·a 200:000$000. 

N. 128 

Au lll'l, 1", 11. 1l1, 11. Hii - Dila da A~sisl.rJuciu a Alie
nauus: 

.. \ccJ•escunlt~-sP, tlrJpuis das palaVJ'U!3 "dmwnllu•u de J.U2J ", 
as seguinlt!S: 11 0 s11bsliluidn, lHH'a us novos J1ellsl0nisLa.~, a 
tn!Jella rios in!ct•uudos no Huspiciu Nacional", pula seguinte: 

1' classe, dinl'in rio 18$; t·uupu lavada e euguuunada 
2~ classt•, dinria do ·10$; roupa lavada B engummuda 
:J' classB, diuria de ü$; roupa luvaria u cng·ommurla 
.p classe, dial'in ele ·'l$; roupa lavada c cngommacla 

l'uusiuuislns r.los Estados, rliaria ·r.lc 5$000. 

Mcnsacs 

Hi$000 
J0$000 
ll$000 
ií$000 

Eleve-se a estimativa de 80:000$, para 300 :000$0!10. 

N. 120 

Ao art .. 1.", "Receita exLt•aot•dinariu" - N. 103 - Cem
sumo de agua: 

'l'runsJ'iru-se pat•a as "Ront.lus Int.luslriacs". 

N. 130 

Ao url.. 1", n. H: 

Onde convier: 

Accrosconto-se : 

Decreto n. 16.26!,, de 1\l rle dezembro riu 1023. 
Pntcnt1~s de invcn~ão c marcas de industria c de com-

mm·cio : 

Doposilo do perlido de pulenlc do invoncão.... G0$000 
Expedição dn carln palonte de invoncã:o....... 150$000 

Annuidade de }latente de invonoão: t.O$ pelo primeiro 
anuo; 00$ pelo segundo nnno; 80$ pelo terceiro anuo c mais 
20$ por anuo que se seguir sobl'C n annuidade nnLcrior: 

DcpoHilo tln pedido tlc garanLia do prioridade. 2ii$000· 
Bxpetli~üu tio Lilulo de garantia de .prioridudo. 50$000 



I 
Crwlidiío de Lr·nnsforcncin de patente de inl'onçiío 
Jnle•r·posiçiío do J'Ocrii'Ro sohr·e Jl!llcnlo de m-

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

Mnr•cns dn indu.olt·ia o de ''ommereio: 

Drposilo de prrlido do marca de indusl.rin o 
commercio para uma ou mnis clnsses ..... 

565 

G0$000 

Hl$000 

GO~OOO 

Expedicão rio ccrtificnr.lo de r·égi.~l.r·o rlc nmn clnssc JOO$, 
de rluns "ln.•iirs 130* e nrnis ~lO$ por· classe !Jllll nccr•escrJr', 

Gnr·lidiío dr. lr·nnsfnr•encin dr. rnar•ca dn inrluslrin 
ou do commcr•cin ...................... . 

!nlr"·pr.siçãn de• r·ccur•so sohm ma'J'Ca do indus-
tria nu de. comnr1•r·eio ................. . 

Enenrninlrnmr.ulo elo pr.rlido de r'Cf\'i.;tro intcma.-
eionnl . . ............................ . 

N. J.:JJ 

Ao n!'i. lt", I c• Um r: 

á0$000 

10$000 

iG0$000 
000:000$00() 

Accr·esccnlc-sc, ·iu {i11e: «C hcm a.~sim os mnchinismos, 
nppnrellros, nccessorios 0 ingr·cdienles indispensaveis á rofi
na~fio ·ela bm•rnchn cm ·bruto>. 

N. 132 

"!i.o nrt. ·21 :· 

Subsl.itua-so pelo scgninl c: 

Arf.". O n. 1 do art. 608 dn r.onsol idacão dns Lois rins 
:\lfnnrlc!;'aS l'ica suhstiluiclo pelo snguinlc: 

i. Em qualquer porto da Republica, os nnviQs c mari
nheiros ·das nações cujos governos declarem prescindir, nesso 
porto, do tratamento de seus subditos no Hospital dn Sant·a 
Casa .elo ~!isericordia ou hospitaes idonticos. 

N. 133 

Acr ar!, 32: ·. ·~ 

Depois rins pnlnwns .cncamparlns~, ncr.rcsconlc-;n!. 

«o do cusloill rln prophylnxin r·nr•nl r obr·as do saneamento 
rlo interior do Brasil, com os r•ecm·sns rtue !'Cspccl.ivamcnl.c 
lhe siío rlcstinudos, em !eis anterior•rs. ob~ervando-se quanto 
n cslo ull.imo, o diS!lMI.o no nr•t, Hl da lei n. ft. 025, ri c 31 
elo dezembro do I 022, quo continua cm vigor, c dos qunes srJ 
desl.innrt\ parte r\ installnçiio do Hospital do Tuberculosos rld 
Distric1 o Federal, i\ Assis tonei a JI.qspitnlar das Crcnn~ns En-
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fermns o no H~pi tal de AssisT.encia a Alienados, eonformrJ o 
11. X uu ru·f .. :f' ria foi n. 4 ,(;32, do 6 do ,janeiro de 1923. 

N. 134 

Ffcn o Poder EJtccutivo nuf.DI'izado a organizar o Inst,i
f.utn de Del'esn Pm·mnncnlo rio Cnl'é, crendo poJo decrcto nu
muro 4. r,4a, rltJ J9 do Junho de 1922, cujas rlisposlclies po
doriin ser• rovfsf.ns o modiffcndns de nMOrdo com a eltper•ien
nin e n Jll'nvcr espeofnlmcnt.o sobre o seguinte: 

'L'' negulurlzncno dos ent.J:nrlns de caf~ nos portos e mm·
cnrlo.~, peln limffnçflo dos f.rrftlspot•f,ns. 

2.' CefebJ•nçíío de um convenio com os Estudos oafoolrns, 
fllll'R flUe esl ns votem nmn tnxn do vincflo rio oitocentos ré is, 
ntll'll, por sncca rle c~(ol, dostlnndn n gnmnf.it' um emprost,imo 
JlU!'Il l\ll!lSLil.uiçí!o rio fundo rln rlel'nsn permnncnlc do cnfo\, 
s•mdo u instil,ulo reprr.senf.ndc nn opcrnc;llo de ct•odilo pelo' 

· Min isl.t•o da Fazenda. 
3." A tnxa ser1í · nt•t•ecnrlndn pelas eRf,rarlns de ferro, en

l.rcguo mensalmente no 13nuco do Bmsil e r.redil.adn cm conta 
cspocial do instituto. · 

t,,' A importnnll,in do fundo srm\ applicndn oxclusivn
n\cnl.c cm opern~ões do defesn do cnfé, podendo parto dessn 
impm•lnncin ser empregada em l.il.ulos publicas de boa cotn
eãn e reconhecida segurancft. 

li.' O .Poder Exccnl.ivo expedirá rcgnlnmnnt.n pnrn orgn
niznt' o inslilnto nm lodos os scns rlclnlhes. 

N. t31) 

E' o Governo nnt,ori?.ado a nnxilinr 11 creaciio da indus
t.rfn ·do trlfflncAo do ferro por meio de usinas adequados o 
dnvidnm~nl c nppnrclhndns, reduzindo o imposl.o do entrndn 
do fio do fet'ro (nrnmc) de 1tove ale\ oil,o mflllmetrns nu rle 
dinn~cf.t•os cmwenicntcs, ~nnndo import.ndo dircct.nmente pc
las nsinns de lrifilncãrv, o lnm~em n elevar, quanto iMisj:iiin
snvel, a taxa dos fios de menores dimensões, proporcrnlTâl
m~nl r no drrrr.sr.imo de dinmcl.ro. 

N. 136 

OR dospnchnntes aduaneiros dns alfnndeglls dn Republica 
}lorc~bcrtlo n oommissúll flllA convenclonnrom com os seus 
r.olmnitt~~<llos, o, nn falfn do nJuste n remunernoão consl.ant•~ 
dn labella nc!.ualmenle em vigOI' na Alfandega do Rio Je Ja
nolro. 
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N. 137 

Art. Fica approvado o regulamento,· que balzou com 
o decreto n. Hl. 27õ A, de 22 do dezembro de t 928, para ·a 
flscallzncão o cobr·anca do imposto do sello proporcional ~o
br·e as vendas mercantis. 

N. 138 

Art .• a.• O Imposto sobre n renda, crendo pelo art. 31 do 
lei n. 4.625, de 31 de dezembro de 1922 recabirá sobre oa 
rendimentos produzidos no pa1z e derivados das origens se
guintes: 

I • categoria - Commercio o rtunii(Uer exploraçllo lndus
l.l'inl, exclusive n agrlcoln. 

2' categoria - Capitaes e valores mobllinrios. 
. 3' cntegorin - Ordenados publicas e particulares, subsi

dros, emolumentos, gratificações, bonificações, pell!!Ões e re
munerações sob qunesquer t.itulos e fórma. contractual. 

4' categoria - Exeroiclo de profissões não coiiiiD81'0iaell 
o não comprehendidas em cnlr,ernria anterior. 

§ i.' Os sooios das firmas em nome collectivo respondem 
pelo pagamento do imposto de acoOrdo com a razão àe Incri> 
quo lhes rlOUber no rendimento liquido da sociedade e que fôr 
considerado t.ribut.avel nos termos dos ns. I e II do § 3.• 

§ 2." Quem pagar rendimentos a residentes fóra do paiz 
respondo pela arrecadação do imposto devido por estes. 

§ 3.• O lançamento do imposto far-se-ha de acC4)rdo com 
11 declaração dos contribuintes, exceptuados os casos previstos 
orn J•cgulamenl.o e observado o seguinte: 

N. I - No commercio e industria. considera-se rendi
monto Uquido trlbutavel: 

a) dos commerciantes e industriaes exercendo taes .pro
fissões, quer em nome individual, quer em firmas oolleotivas, 
a ronda constante das percentagens abaixo sobre a importan
cin das operações realizadas e comprovadas pelo valor total 
do sol lo sobre as vendas mercantis, a sll'ber. 

Ató 500 contos, essa renda tri'butave! será á razão de 6 % .. 
Entre 500 c t. 000 contos, 5 "'a. 
Entre i. 000 e !l. 000 contos, .\ '!"•. 
Entro 2.000 e 3.000 contos, de 3 %. 
Acima de 3. 000 contos, de 2%. 
b) dos contribuintes nlio sujeit.oB no regulamento do im

posto sobre as vendas mercantis, o lucro liquido correspon
donto n coefficientes applicados ao algarismo total, de nego
cios no anno immediutnmenle anterior no em que n imposto 
fô1• devido, 
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N, II - A renda l.ribul.avel de quo l.rnl.a n nlincn a) do 
n, I do~ lo pnt·ngrnpho, seríL a correspondenl.o tis npr.rn~ilos 
mercantis relativa~ n cndn ~emesi.J•e nnl.m·ior, 

N, !H - Os coefficienlcs rio que l.t•nf.n n nlinca b) 'do 
n, I des!o puJ•ng·l'llplw, ~erfio del.erminudos por uma comml~sfio 
loclmlcu c validos por lres nnnus,. Pnl'U o exereioio do 192'' a 
tnbelln sr.rú orgnn izadtt pela nthn in i~Lrnc,fio publica, 

N, IV - Os J'endimcnl.os liquidns lrihulnveis nns dcmni~ 
rnl.egorins l.crão pum husc os J'enhnenlo pcrcobidns no nnno 
unl.erior do pagnmetüo do irnposlo, 

§ .\." 'Ü rendiriir.nlo liquido I.J·ibnl.nvcl tln~ soctednrlcs 
nnonymns nucionnes .JJ eslrnngoirns, J'nncoionnndo ·na Brasil, 
sertl o lucro revelado em cada bnlmH;a correspondenl.e ao po. 
riodo ·do seis rnezes nnlel'iot• ú úula do pugumeul.o do imposto. 
As sociedades anrmymus l'icm·flo su,icilus ·ú declnJ'U'Jfio obrign
loritl comprovada com n ap r·escnl.ar;fio do bnlan1:o, 

~ 0," As pessoas .physirms A ,jul'idicas que pagarem rendi· 
111entos produzirias no pniz serfin obrigadas 1\ pl'estnr os esclu
l'eciiltentos so!icil.ndos pelos· ngenl.r•s Jiscnes qnnnl.o tfs pessoas 
qne os receberem e as importnncins pngns. 

§ o.• As t!eclarnoões dos conl J'i1luinles estarão su.ieilns t\ 
J•evisüo dos agentes fiscucs que não poderfio solicil.ur a cxhi. 
IJiçüo de livros de conl.abilidadc, documentos de mll.urczn l'C
sorvadn ou csclareciuwul.os devassando 1\ ·vida privada,. 

§ 7." As luxas do imposto recnlrindo sobre os rendimentos 
de cndu uma das cnl.egorias referidas neste artigo, serão as 
cons!an!es du seguinle !nbella. 

Ati! 10:000$000, isentos. 
Bntrc 1.0:000$ c 20 :000$, o,:, % (meio por cenl.o), 
J~nlro 20:000$ o 30:000$, 1 % (um por cento), 
Enl.re 30 :000$ c 00:000$, 2 o/o (clous por eenl.o). 
l~nl.ro GO :$000 e 100:000$, :l % (trcs por cento) •. 
Enlrc 100:000$ c 200:000$, '' % (quatro ·por cento). 
Entre 200:000$ e 300:000$, 5 o/o (cinco por cento). 
J~ni.J•e 300:000$ c 400 :000$, 6 o/o (seis por cenl.o), 
Enlre 400:000$ e 500:000$, 7 %. (sete por cento)'. 
Acima de 500:000, 8 % (oito· por c.ento). 

§ 8,' Scrfio abatidos do rendimento liquido os impostos 
directos federa os, 

§ n." Dns divel'r;cncias sn,cilarlas enll'c contribuintes c 
agentes t'isracs haver:\ rrcmso 11ara inslancia administrnLiva 
supcrim•. 

•§ 10, Ficam isentos drstc imposto os rendimentos das 
instituições destinadas a fins philanl.ropicos, 

§ 11, Fira o Poder Exrculivo nulorizarlo: 

a) n expedir o regulamento para a cxeeucão do disposto 
tnesl.e nrl.igo, adoplnndo, sempre que fôr passivei, a a~recadn-
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cão nas fontes de l'Ondimontos, especificando os casos de lan
çamento tJ:JJ-r.{{icio c im)Jondo mul!.as al.li vinto contos de rúis; 

b) a organizar o sct'ViiJO rle at'reonflnoão clrslo imposto 
poclemlo diSJlCJHh•J' al1! GOO:OOOif;, abrindo para este J'im os 
c•rcditos llCCCHS/ll'ÍOS, 

§ 12 . .Ficn l'C\'ir;oi'Udo o nrl.. 31 da lei 11. Ul2G do 31 do 
·dezcmhi·o de I 0:!2, nn [Jat•te cm ·que não contrariar' as ·dispo-
sições rfl•slfJ artigo, · 

N. 130 

Continuam nm vigor o nrl .. 30 c sou parngrapho nniM da 
lei n. t, .ll2G, tio :11 do dnzcmbro de 1022 c mantida n dispo
siciio do ar i.. J A, a li nnn Iii do doere to n. J 5.210 do 28 do 
dczemht·o de H121, fJUC Jien incorror·ndo rí logisln'c~o respe
ctiva. 

N. 11,0 

011111' eonvir.r: 

Arf.. O ;;cl!o n'cJuo se refere a segunda parle do nrl .. -IO:i 
rl!l Nom r::onsolidação rias .Leis r::onsularcs approvaclo pelo 
decreto n. J O. ~81, do G de agosto ele J 913,' conl.inuará. a sct• 
arrecnrlndo, pam o fim que fica incluiclo na tabclla A, § 1' Ull
ncxa ao dccl'clo n. '11.339, de 1 de setembro do 1920 . 
. !w~~.t~ •, 

N. 141 

•Onde convier: 

Ar!.. Pr-lo rcconliccimcnlo ele firmas pelo Minislcrio elas 
nelnr..i'irs Exteriorc~. de nut.oridndcs nncionaes quando exigido 
[lclas J~mbaixndas. Lcgar.ücs c Consulados esl.r'angciros cohrnr
sc .. lm 5$ om sclfo fixo. 

N. H2 

Onde convier: 

Art. Ficam isentos do imp·osto de importncão os machi-
nismos o accessorios importados para a montagem de fabri
cas, no pniz, para a producciio de pneumnticos, camaras do 
ar, macissos e rodados Parn automoveis. 

Onrlc ronvier: 

:\ J'l.. Nos leilões das alfandegas, a mercadoria serú apre-
gondt\ l'fll pl'im~ira prncn, pelo seu valor commercinl cif ou 
roa! e ertlr•rgtw o rumo a quem mniot• lanço ol'ferecer acima 
dessa vulor, 
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§ 1.' Si nlio houver licitante om primeira praoa nas con
dicüeg do artigo antorior, serú posta a mercadoria em segun
da prucn c um 10 o/o de abatimento; si ainda nessa segunda 
pruon não houver pretendente, sorá !ovada á terceira praoa, 
com o ubnl.imeulo de 20 o/o. Si nessa ultima praca não houver 
lici/.nnle, se1'á o ••amo entregue n quem mais dér, depois de 
ouvido o inspoc.tor da Alfandego, que poderá, dentro de tres 
rllus, annulinr ns prnc11s, quando houver indicio de preoonoo
bido conlulo, ou consulte os interesses da Fazenda. 

N. tu 

Onde convier: 

Art. Floa revogado o disposto no n. VIJ do art. 2• da 
wi 11. '•. 021í, dn ~~ de rlewrnbm d!! 1922. 

AtmuncíndR n vof.Milo ria 

llMRNil 

N. f45 

Arf.. O ferro puctlndo Rnn\ classificado isoladamente na 
f.m•ifn, ficando clrvadn no dobro, a partir de I de ,lanelro de 
l02ii, a sua taxa acf.uul, c eqnipararlu no anno snguinte (f926t 
ti rrno vigore para o aco doce. 

O Sr. Paulo de Frontin - J>nc.o a palavrn pela ordem. 

O sr. PresideRte - Tem a palavra, pela ordem. o nobre 
Senarlor. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - A emenda nnme
t•o i! 'i, 6 da Commissilo e diz o seguinte: 

"O ferro pudlado será classificado isoladamente nn 
tarifa. ficando elevad.n no dobro, a partir de ,janeiro de 
1 02ii, a sun taxa acf.nnl, e equiparada no anno ~eguintc 
(1926) á que vigore para o aco doce." 

O · Senado sabe quaes as mcdidM que o Governo rlcsc.in 
tomar e .lá votou quanto, 11 siderurgia nacional; mas a~ fa
hricns sidorurgicas ainda ni'lo existem sin!i.o em escala Iimi
i.ndn. Estão de fnci.o funccionando. produzindo gusa a Usinn 
Espernncn, Belgo-Mineira, Anglo Brasileira e a do Ribeirfio 
Preto. 

A proouco!io total das fabricas, porém, não correspondem 
:Is necessidades do paiz. Por isso entendo que no exercicio rln 
1!124 não se deve alterar a taxa relativa no ferro forJado. pela 
circumEtancia de que ns usinas metallurgicns, não siderurgi
cns, se servem do ferro gusa e pudlado para a sun mnterin 
prirnn. como suocede com n Companhia Mecanicn P Tmporf.adorn 
do S. Paulo que dispõe de fórnos que permittem duas corridas, 
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cada uma de !5 toneladas em 24, ou sejam 30 toneladas por 
dia e a fabrica Hime do Rio de Janeiro, serve-se do ferro gusa 
e pudlado para a produocíio deste ma teria prima. 

Nilo ha duvida, qu6 de futuro sorti neoessario o imposto 
desde que a mataria prima sc,ia obtida nas nossas usinas na-
cíonoes. Por em quanto acho cedo. · 

A emenda declara que este impost.o será equiparado no 
nnno de :1926 a que vigore JlUl'a o aço doce. 

Em primeiro loga1·, n6s niio podemos estabelecer o que 
será n le1 de :1925. 

O Sn. LAuno Mür,r,lln - Podemos, porque se trata de ta
r•! fn, 

O Sn. PAULo DR FnoN'riN - O Senado em :1925 póde niío 
csf.nt• de accôt•do com essa opinião. Penso que, como lembrete. 
ficaria perJ'eil.nmcnt.o llom no pni'CCJot•, mns nüo na medida, que 
vae ser votada pelo Stmatlo. 

Assim soliCJllll'lll do lllusl.t•c Rülal.ot· do Ol'camento da Rc
coil.n que niio rnanl.ivcsso r.sl.a. 

Jfl' nccossario para as nossas usinas motal!UJ•gicas que o 
fP;_J't•o pudlado se.ia udopl.atlo como rnatet'ia llJ'Ímll c, nest.as con
dJCiicsÍ ou solicil.uria do hom•ado !lel!LI.or a t•otít•ada da emenda. 

S l PDI'l\m, S. Ex,, nno quizm· concoJ'dlli', quo ao rnonoA 
oonslli .a om que n votaçfio sc.tn dividida em duaq partes, con
sl.anclo n segunda das palavras "o equiparada no anno scgninlc 
(:1026) ú que vigore para o aço doce •. 

Slio essas ns oonslrlerncõoA quo submett.o no Senado. 
O Sr. Lauro Müller - Peco n palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - •rem n palavra pela ordem o Sr. Snna
rJor .Lnuro M!lller. 

' O Sr. Lauro Milllor (Poln ordem) -Sr. Presidente, o hon-
rado Senarlor, mestre ncsf.e nssumpl.o, como em varios ou-. 
f,ros ... 

0 SR. PAULO DE FRONTJN- Obrigado a V. Ex. 
O Sn. r .. wno MüLLER - •.• .lá mostrou ao Senado a sit.ua

çlío dn lndustJ•ia metallurgica e dn síderurgica. Tratamos rle 
crear a industt•ia siderurgica; mas, como é natural, antecipou
se n creacão da metallurg1ca que recorre á produccilo estran
geira rle materia prima. alem da gusa e do ferro velho do paiz. 
Assim cont.inuarú a fazer-se ~~ o legislador nlio advertir de CJIW 
não podemos crenr a industria síderurgícn para não ter a 
rnctnllurgica como o seu consumidor. 

De modo que a· minha emenda é apenas uma ad\'ertcncin 
J\ indust.rin met.nllurgi~a. 

Todos os seus representantes, com quem tenho conver
sado acham que essa industria precisn preparar-se por si mes
ma, ou de accórdo com as iniciativas particulares já exisf.cnf.os 
pnrn passar a usar o nosso aço. a proporcilo em que o l'ormos 
produzindo. Assim 6 que propuz a alteração da taxn apenas 
de 1 de ,janeiro do :1025 em deant.c o não para 192.\. 

Tnmbem me occorreu no espil'it.o a mesma ob,ieccão tlo 
nobre Senador que, talvez, em -1924 ainda a indu~triu metal
lurgla n!lo esteja prepat•ada. Mas u nossa fuouldnde de ,legislai' 
é annua. E em 1924 é perre!tnmente passivei que núo se dt•v:L 
alterar a taxa de t11rlfas. 
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Nostns ·condições como ,ití disse, a minha emenrln é apenas 
umn ndrul'l.ennia 1í inrlustrin motallurgicn que, cortamento, não 
CfiWI'Cl't't vivet.' clcrnnmentc rio nco eslrungmro o CJllll seria uma 
vm•rlurleit•a anomnliu. B sot•iu demais um esforço vão o um cn
pif.nl pcrrlirln, o PlllPI'r.gnrlo na imlustria sirlrJt'Urgicn. 

Eslunrlo rle ucccli'rio com o nobre Sanador acho que pa
rlemos volnr n emenda como ·est1í, su,jeiln n I'cvisiio no n1mo 
fulut•o si S. Ex. l.iver mzfio. 

O Sr. Paulo de Frontln - .Peço n Jlalnvrn .Pnrn umn oxpli
rnçiin pessoal. 

O Sr. Presidente- T<'lll a pnlavl'!l o St·. Senador Pnulo rio 
JCponlin. 

O Sr. Paulo de Frontin (pnl'll umn explicn1;üo pessoal) -
SI'. Presirlenlc, eslnriu de accurdo com a opinião do meu omi
nonl.c amigo o illuslrc llclator do orcnmcnlo da llcocit.n si nfio 
l'ussem os Jll'cjuizos que vão t•esullar em 1924 pnru as nossas 
usinns melallurgicas que J'ornm lodos Cl'eadns com iniciativas 
pnrticulnres, sr.m o menor auxilio do Governo, a não ser o geral 
uns lnril'ns em ludo que 6 industria nacional. 

O Sn. LAuno Miir.r-mt- Mas parn ·192.\ nilo hn nltcrncão fio 
I nxas. lcslaheleni rssa allet•ação apenas a pai•Lit• de 1 g2r,. 
A rmnnrln, rrpil.o, <í apenas uma advertencin, nnrln mais. 

0 SI\. PAULO DE FnON1'1N - Si V. Ex. di\ esta interpreta
cão acceito-n. Mas para evitar duvidas nessa interpretação, cu 
propm•ia que a redacção t'osse modificada, porque como todos 
sabem, cm caso de duvida, a alfandega sempre se reoolve a 
!nvor do 1~hesouro. 

O Sn. LAu~o MüLr-mt - Acceito essa modificação na re-
dacção da emenda. . 

O Sn. PAULO ug FnnN1'1N - Nessas condições voto pela 
emenda. 

O Sr. Presidente - Os St•s. que approvnm a emenda com a 
n; odifieação na redacção proposta pelo Sr. Senador Pnulo de 
F1•ontin o ncecila pelo Helalot•, queiram levmitar-sc. (Pa~t.w.) 

Foi npprovnda. 

Approvndas as emendas 

Emendas 

N. 146 

A' emenda n. G, UJ}pro\·ada em. 2" discussão, subsl.itun-so 
pela ocg·ninle: 

Ao m·l.. llrreiln cxi.I'norflinnrin: 

.. N .. 11~. - llenrln do emissiio rlc moedas mctnllicns sub
sul!m•ms, 1 wanrlo o Governo autorizado a mandar cunhar 
moedas do prnln no valor ele 2$, até 20.000:000$ ·C de cob.co . . 
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o ulmninio, r! e 1$ o tiO O r•íis. nl•í I ti, 000:000$ consorvnndo-ôc 
o~ valores, pesos, ligl\H, modfJios e t.olornncias. jl1 determina
dos cm lei, podendo alterar u~ cunhas actuues . 

• '.. .. 
N. l·í7 

Ondo convier: 

Art. Put·a a impol'laç1o do papel de~tinado ti impJ'o;·-
são do;; .ioJ•nucs o revistas q110 "' puhlicum no puiz. continl!a 
em víg·or u J•e:;itllen mluancil!t• qu,,. t•oguloll a referiôa impor
taçüu duranlu o OXI'I'Ciciu J'i,laJWf'ÍI'O do 1!123. 

l'al'ag·J'Ilplw u n íe11. O vape) pai' a í mpl'c:klãu i mporl.aelu 
]lCIUH UnlfJl'f'WS ,jUL'JLUJíS[ÍCftS, ""' SIJI':Í despachado, ]lOl'IÍTn, COlll 
1nVOJ'I!S rspeeilu!~-; da JH'f~:stmle !Pi, dnsile que as refe1·idus cm
.p!'czus se ón,jeil.en1 •rwdiuni.•J l.fmuo de J•nsponsullilidade, atisi
gnnrlu pot· 11ccasíüÕ riu seu regisi.J.'n nas ulfnndcgas, a todas as 
·exigcncias da J'iscnl izacão, rclul.ivas ao exame da real appli
cacüo do mesLnrl ·papel, além da doclara•;ão rlo fot·rnaLo, da~ 
macbinus em que fut' J'oita a impressão de seus jornacs ou 
revistas, ela p.rodncr,,íio por lwrn rlcssns machinas do J'01mnto 
dos alludiclos jm•uaus e rnvisl.as, o do fot•mato do' papel usado 
na hnpresRiín em J.aes rnachinns, quct• esse po,pel seja cm !JO. 
l.Jinas, cru c r um folhas abertas. 

N •. 118 

O Governo :fixará o pJ•azo rle seis mczcs, da dnl.a dcsla 
loi, para a venda, nos eslahclccimcnlos commerciaes, das mel"
cadorias quo sómenlc agora são taxadas, ou das que >ujeilas 
no imposto ele consumo, Livcl'um as respectivas taxas'augmcn
tudas, c que já Lenham sido adquiridas aL(J 31 de dezembro 
elo 1923, aprcsenl.ando os commorcianles findo o prazo quo ÍÔI' 
nstaJJelccido, uma J'elaçfi(} especificada dos stocks existentes, 
ul'im do sorern dcvidamenl.r. scllarlos. Ficam sujeitos a este 
t•cgimon os commcrciantes de aguardente obtida por meio te 
desdobramento do alcool. 

§ 1,' A repartição fiscal fará a verificação devida, expe
dindo o Poder Execut.ivo as instrucções neccssarias para o 
exacto cumprimento do presento dispositivo. 

§ 2." O Govemo poderá uLilizar-sc do stock de sellos do 
con&umo <lo diversos valores n especics existentes na Casa da 
Moeda, no sentido de npt'oveital-os nos productos que, pot· 
esta lei, tiverem augmcntad·o os impostos. podendo, para 
tal fim, tomar todas as providencias que julgar necessarias. 

N .. 149 

Accrd~ccnlc-sc ou ele conv icr: • 
Art. A incot•porncão na turifa. da disposição d.u !oi uu

mot·o L-1.\0, tio 31 tlc dezcml.Jro de 1021, quo estipulou u Luxa 
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do $()29 por kilogrnnmw, l'Uúio du 1 O "I', para o& cbooiros me
l.nllioos de qualqum· l'oitw o suus porlonues), se !'ará na classe 
!l5',aob o~· 72g ~· . . . . . 

Esta diSPOHIOIIO fo1 mchmJa ua lm dtt 1922, som dosigna
cí\o do numero om que dov!a our incorporada na tarifa. E' o 
que ora se quer fazer. 

N. 1(;tl 

Onde convim•: 

cArL. Picam isentos de impostos de importll)ão, no 
exercicio de 1924, os machinismos e seus aooessorios, desti
nados á fabricação do poças do relojoaria., 

N. t5t 

Fica revogado o art. 99 do decreto n. 15.2!0, de 28 de 
dezembro de 1921. Uma vez proferida a decisllo final pelo 
ministro, em m11teria de receita. o recurso porventura inter
posto pela parte para o Poder .Judiciario nllo impede que as 
quotas ou percentagens devidas .pelo facto da arrccadaçllo da 
ronda, sejam abonadas a quem de direito. 

O disposf:cy no art. 133 da lei n. 4. 555, de 10 de agosto 
do t 923, app!Jca-se unicamente ás multas, qúotas, partes o 
percentagens a que os funccionarios ou particulares toem 
direito em razão do acto ou facto que determinou a deci
são recorrida e niio das que resultam do trabalho de arreca
dação. 

N. 152 

Art. As petições para o IDICIO do qualquer procedi-
mento em juizo contenciOso ou administrativo, ficam sujei
ta! ao' sello fixo do 2$, continuando em vigor a taxa de 600 
réis •Para cada uma das folhas dos auto~ que formam os ditos 
processos. 

E' a.pprovada a proposiciio que vae á Commissão de Re-
dacollo. 

O Sr. Irineu Machado - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Irineu Machado. 

O Sr. Irinea Machado (pela 01•dom) - Sr. Presidento, re-
queiro a V. Ex. consull.c o Senado si concede preferoncia 
para immediata votação da proposioiio da Camara dos Depu
tados n. 97, deste anno, que proroga o prazo da locação do 
predios urbanos. 

Peco igualmente a V. Ex consulte o Senado si concedo 
urgcncia para que se,ia incluida na ordem do dia da sessão do 
amanhi\ a emenda n. 106, approvada no oroamenl.o da Viacüo, 
para constituir pro,iecl.o cm separado. Elia é relativa á oon
l.agem de tempo de Benjamin Junqueira o a seu respeito o 
illustre Relator deste orçamento, o Sr. Vespucio de .t\breu, 
Jâ se manifestou favoravelmente. 
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O Sr. Barbosa Lima _,.Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - 'l'om a palavm o Sr. Barbosa Lima. 

O Sr. Barbosa Lima {pela ordem) - Sr. Presidente, eu 
pt•etendia pedir a palavra pela ordem, logo que V. Ex. deu por 
terminada a votação do projecto de orçamento da Receita 
paro. o exercício vindouro. 'l'endo, porém, o honrado Senador 
pelo Districto Federal tido a palavra antes de mim, niio me 
:rol possível formulo.r a declaraciío de voto que julguei de meu 
dever enviar á Mesa e a cuja leitura vou prooedet>. 

O SR. lRINJW MAcHADO - Não julgava que V. E:r. qui
zesse usar da palavra. 

O Sa. PRBSIDIINTE - V. Ex. me ha de permittir pon
derar que o orçamento da Receita aindo. não tem a sua vo
taolio concluída, porque houve empate sobre uma emenda. 
Sobre ella terá o Senado de se pronuooiar dabi a poucos 
instantes, em uma sessão extraordinaria, que vou convocar, 
pela necessidade que ha em ser votado urgentemente esse 
oroamento. 

O SR. BARBOSA LIMA - Nestas condições aguardarei a 
ultimaoão dessa votação para então ler a minha declaração 
de voto. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Irineu Machado requer 
preferenoia na ordem da vol.ncão para a votação da propo
sioliO da Gamara dos Deputados n. 97, de 1923, que proroga o 
pr&Jo a que se refere o art i' do decreto n. 4.624, de 1922, 
relativo á locaoão de predios urbanos. Os senhores que BP
provam o requerimento queiram levaDtar-se. (Patua.) 

Foi approvado. 

Votação em 3' discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 97, de 1923, que proroga o prazo a que se re
fere o art. 1' do decreto n. 4.624, de 1922, relativo á locaolio 
de predios urbanos. 

Foi approvada e vae á Commissão de Redacção. 

O Sr. Irineu Machado - Peoo a . palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Irlneu Machado. 

O Sr. Irineu Machado {pela ordem) - Sr. Presidente, 
achando-se sobre a mesa a redacção final da proposioão que 
acaba de ser votada, peco a V. Ex. consulte o Senado si oon
aede dispensa de impz·essiio para que seja immediatamente 
discutida e votada 

o ·sr. Presidente - O Sr. Senador Iirineu Machado .requer 
dispensa de impressão para discussão e votação immed1ata da 
redacção final da proposição da Onmara dos Depu. tados nu
mero 97, de 1923. Os senhores que approvam o requerimento, 
queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi' apprnvado. 
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O Sr. 2" Secretario lll o rí nppJ'OI'ndu o seguinte 

J•Alti~Ulr.lt 

N. I,!W - 11!23 

Jlr!rlour;tio {iurr/. rios unwudo.l rio SrJ1111rlo ri Jll'OJifl.~içrio rio Ca-
11111.1'11. dos lJr?)llflmlo.~ 11. !!7, ritJ 1112:1, qu.rJ 11l'fl1'fl(/fl. o Jll'lf:o 
n r1uc se 1'tl(C1'(~ o m·t. ·!" rio t~r:C?'l!f·o n. ~LU2t,, de HJ22, t•c
lotivo rí locação da Jll'Crlios u.rbmros 

Suppt·ini!I-HI! o pat•agl'np!IU llllÍCll do nl'l., J", 

Snla da Comlllissão do ltt•tlnc,:ii.o, !!H dn dn:o:ellllll'n do 
lll2:J. - .losr! Ruscllio, l'l'esitl!!nl.e. - Alvm·o du Ctri'Val/w, 
ltr•lul.rll', - Jlrmod JJnrlJn .. 

O Sr, Presidente - A Jll'O}JOSÍGÍÍO Y!W sm• dnvnlvidll ;\ Ca
llllll'n dos Dopntados. 

Volm;ão, cm 3n t.liscussãu, da proposicão da Camara dos 
Depularlos n. \li, de 1\123, dcl.crminanr.lo que os oi'J'icines do 
Exm·cHo, r](~elm•ndos as]1it•nntcs mn Hl2.8, gnnrdom a mesma 
urdem r.le eollocar;iío que tinham )lUJ' mct•ecimcHlo inlcllcctual. 

Al1Jll'Ovadn, van i\ sancção. 

Vutnc;1o. em an diRcussão, l.la l1rO}lOSi~~fio da Uamnl'a Uos 
Dopul.af!os n. 12R, rio 1 02a, que autoriza a alwir, pelo ~!iniR
i.m·io rins llelaç<ies l~xl.eriot·c~. um ct•erlil.o, ~upplemcntar de 
fi27 :283$RGD, mn·o, ás verllns Cl', 7', s•, 11' o 13', do orçamento 
vigente. 

AllJwovndn, vne :í snncc.ão. 

Volnç•1o. cm :l' discussão, rio pro,iccl o rio Senado, n. 43, 
·de Hl23, que modifica divePsns clausulas do contt•acl.o assi
g11ndo pelo govct•no no Esl.nclo do Pm·nn•\ para n construc~ão 
do poPlo de Parnnnsuá. 

AppJ•ovnclo, · vnc (t Commissiío de Hcdnccão. 

Vo/nçiio, cm 2' discussão, da proposição dn Camam elos 
Depulndos n. 92. do 1923, que autoriza a con!.ngcm de tampo, 
Jlltrn o erfcil.o de aposcnt.ndorin, a vnrios funccionnrios elo 
Ministcrio da .Tnsliça e Negocias Inlct•im•os. 

Approvncla. 

Vo/.ncão, cm 3' discussão, dn proposic.iío ria Camm•n rios 
Deputados n. 98, dn 1923, que abro, pelo Ministorio do In
terior, um crcrlit.o de 976$, pm•a pagamento da pensão QtlO 
compcl.c a D. Mnrin Pereira To,io, viuvn do gunrdn civil 
Manocl To.in Navarro. '· 

APPI'Ovadn, v no :\ snncciio. 

Volnciio, 0111 3' discussiio, da proposic.iío da Cnmnl'n dos 
Dcpul.ndos n. 110, de 1023, quo autoriza n abrir, )Joio Minis-
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!crio úu .Justicn rJ Ncgocius lnlut·iot·c~. um credito especial 
rlo 2:503$518, paru rpugnmcnl.o du pensão que compele a 
D. Irene l'ur. .dos f:iunlos, viuva do guat·da civil Avelino Cli
maco dos Santos. 

AlJill'OVndn, Vtw ú suncciio. 

Votacüo, um 3' discus>lliu. rln proposi~fio da Cnmara dos 
Dopulndos n. 125, rlrJ 192:J, quo abro, pelo Ministcrio da Jus
tiça c Negocios Inl.or•ior•es, os ct•orJitos rJc 1:059$677 c 580f645, 
parn pngnnwnlo do pensão aos guardas civis Bartholo.meu 
;Aruponga e Amm•o .Jucomo do Arnu.io, nos lermos da lei nu
mero 3.ü05, de 1!118. 

All)JI'UVUIÍU, VIIIJ IÍ HllJIC~IiO, 

Votncíio, rm1 :J' úiscnssiio, r.ia pt•opostr;ao da Camarn dos 
Deputados, n. 1!!1, rio IO!!il, que regula a impot•tação de adu
lJOs chimicos. 

Siio tllliH'ovuduH us seguintes 

Hl\IENOAS 

Ao m·L. !." - AccJ'rJscenle-se depois das palavras adubos 
cm UPillicncfio na agricull.nrn - ou :fort.iliznntes da tert•a .. 
E nu final - cnlculanúo n valor.• JJOia J'aotm•a consular. 

Ao m·f.. 2" - Ondo so rJir. - no momento actual a no
mrmclntura rlus adubos nnplicaveis na agricultura - diga-so 
- no momeilt.o actual u nomenclatura dos adubos fertili
zunLiJs ch1 Lol'!'ll. 

Ao m·l.. 0" - TJe1wis rins palavras 1~ribunal do Contas, 
·nccrcsccntc-sn as seguintes: "c do Ministro da FazenCia". 

Ao nrt .. 10- Accrcsconte-sc ür. fine o seguinte: Uma vez 
quo ossa pl'lldncciio srJ offcctuo em quantidade o preço do 
}lodet• snt.isfnr.er ás noccssirlndcs da agt•icultura do paiz. 

Sala das Commissões. 17 elo novembro de 1923.· .....: :An
tonio Ma.•.va, Relator o Presidente. - João Thomé. - Costa 
Rotlri(flte.v. 

Ao at•t.. 5" (da proposicão) : 

Supprimum-se as palavras ·•pela imprestabilidade, etc." 
llté o fim. 

Snpprima-sc a emenda ria Commissão de Agricultura ao 
m•i. o• da· proposiciio, por desnecessaria no processo que não 
exige· a nudicncin do ministro da Fazenda e contraria, no 
cnso do reclll'so, a cssn audiencia. 

Substitua-se a emenda da mesma Commissão no at•t. 10, 
pelo scguinl.e: "P nos termos do art. s• do decreto a. 8.592, 
do 8 de mnrco de 1011 M que regula, c muito bem, a ma teria, 
dispensando nova lcgislneiio. 

Votncão, llm 3' diMussi\o, da proposição du. Cumar1t dos 
Dc}lulados n. 120. (lo ·1923, quo autori~a a abrir, pelo J'ilini~-

s. - Vol. XIV :ri 
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torlo dn Viaçlio e Obras Publicas, o credito especial de réis 
:147:0501503, para pugnmonto ú Companhia do Seguros Anglo 
Sul-Americnna, de fndemnfzncões, pm· mercadorias incen
diadas em transporte na Estrada de Ferro CentraJ·cto Bruü . 

Approvada, vae. á snnocli.o . 

Votacllo, em 3' discussão, da proposic!lo da Gamara· dos 
Deputados n. 121, de 1923, que autoriza a abrir, pelo ·Minis
torio da Fazenda, um credito especial de 174:2311203, para 
pagamento do que é devido n D. Mariannn Cunha Vascon
aollos e filhos, em virtude de sentença judiciaria . . .. 

Approvadn, vae á sancclio. 

Votação, em 3' discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. U 1, de 1923, que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, um credito de 150 :oooe1 supplementar, para paga
mento de ajuda de custo aos funcoJOnarios do mesmo mi
nisterio. 

Approvada, vae li sane elo. 

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

O Sr, Prallidente - Tem u palavra o Sr. Paulo de· Frontin. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr. Presidente, pe~ 
co a V. Ex. se digne consultar o Senado sobre se concede 
preferencin para a discussão e votaclío lias matarias. que se 
seguem na ordem do tlla, antes da votac!lo em dlscuss!lo unioa 
da resolução legislativa, vetada pelo Sr. Presidente da Rev.u
blioa, mandando contar tempo de eervico para os efte1tos 
da aposentadoria, ao engenheiro civil .Conrado Alvaro de 
Campos Penafiel. 

O Br. Prealclente - O Sr. Senador Paulo de Prontln requer 
preferenoia para a discussllo e votaç!lo das materlas poste
riores li votllo!lo da resoluç!lo legislativa, vetada pelo Sr. Pre-
sidente· da Republica. · . . · · . . 

Os senhores que approvam o requerimento üo Sr. Sena
dor pelo Districto Federal, queiram levantar-se. (Pausa.) 

. . 
Approvado. 

Votação, em 3' discussão, do projeoto do :Senado n. 41, de 
1023, modificando a tabella de vencimentos dos delegados, es
orivães, escreventBs e outros funccionarlos da Policia do 
Distrfcto Federal. 

Approvndo, vae ú Commiss§Jo de Rcdacolio. 

O Sr. Eusehio de Andrade - Peco a. palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavrn o Sr. Eusobio de An-
drade •. 
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O Sr. Eusehio de Andrade (pela oz·dém) - Sr. Presidente'; 
nobu.ndo-sc sobre a mesa a J'odaoct1o l'ina.l do projecto n. 4i, de 
J·D23, requeiro a."\' . J~.~. se d i!lnu consultar o Senado si oon
enc/e dispensa de impressün I! uJ·gunciu para a discussão e vo
l.uçiio immccthlla da sua rudaccüo final. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Jlusubio de Andrade fu.z 
iclenLicu requerimento para o projecLo do Senado n. 41, de 
i923. 

o~· scnlwres que u.pprovam este requerimento, queiram 
lcvanLuJ·-se. (Pausa). 

Approvado. 

O Sr. 2" secretario lê o é approvado o seguinte 

PAI\11011:1\ 

N. ·160 - 1923 

Redacção final du Pl'oiecto do Senado n. 41, de i 923, que mo
difica a tabclla de vencimentos dos delegados, escrivt'Je1, 
escreventes c outros funccionurios da Policia do Dis
tricto Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art.. 1.' Os cscriviics da Policia Ler·ão iguaos vencimentos 
nos tios funeciomu·ios da secretaria da Policia, observada a 
equiparação que entre elles cxisLia pela lei n. 1.631, de 3 de 
janeiro do 1907, o o que dispõe o decreto n. 3.68:1, de .. I! 
de Janeiro de i919, como se segue: 

Escrivtíes das delegacias ·auxiliares ao sub-secretario, 
outr'ora officiul cte gabinete; 

Escrivães de 3' entrancia aos officiaes; 
Esoriviies de 2' entrancin aos escripturarios; 
Escrivães de i' entrancía aos amanuenses. 
Art, 2.' Os delegados terão os vencimentos seguintes·~ 

Delegados de a• entrancia (annuaes) .........• 
Delegados auxiliares (annuaes) ............. . 
Delegados de 2' ontrancia (annuaes) ........ , 
Delegados de i' entrancia (annunes) .. , ..... . 
Commissarios de 1' classe ................. . 
Commissnrlos de 2' classe .................. . 

:14:400$000 
:18:0001000 
10:800$000 
8 :400$00() 
7:800$000 
6:&ooeoo~ 

Art a.• Os vencimentos dos escreventes serão de ré~ 
4 :800$ e os dos officiaes de jusiioa de 3 :600~ annuaes. · . 

Art. ,,,• O Governo abrirâ os necessarios creditos. I 
Ai' L. 5.. Revogam-se as disposicões em contrario. 
Sala da Commisstio de Redacção, 28 de dezembro de i923, 

-José Eu:ebio, Presidente.-Alvaro de Carvalho, Relator .. 
:- Manoel Borba . ; 
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ANNAES DO SENADO 

. Votacão, em 3' discussão da proposicão da Camara dos 
Deputados n. 133, de 1023, fixando o subsidio dos Deputados 
c Senadores pura a legislatura de 1024 a 1926. 

r 
Appt·ovudu, vae tí Commissüo de fiedaccão. 

O Sr. Mendonça Martins - PC\IO a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - 'J'cm 11 palavra o Sr. Mendonça Mar-
tins. · 

O Sr. Mendonça Martins - Sr. Jlr•esidcnte, requeiro ur
gcncia pam a d i~cnsx~o e volU\IÜO ua proposição da Camaru 
dos Depu lados n . ·13~. de J !J~3. . 

O Sr. 2" Secretario lê c é llJllll'OVado o seguinte 

PAIIECER 

N. 461- 1923 

l!edaer.úo filial da. emenda do Senado á pt•oposiçilo da Camm·a 
· dÓs Deputado.! n. I 33, de 1923, qu.c [i:r:a o subsidio para os 

Dcptttados c Senadores na lcuislatttrlt de I 924 a I 926 e 
a ajuda de custo. 

Accrcscenle-se depois das palavras "ajuda de custo" o 
seguinte: "o Senadot• ou Deputado perceberá o subsidio des
de a data du aberlut'a do Congresso ou da cm que lhe for ex
pedido. o respecf.ivo diploma, quando aquolle estiver funccio
~ando; revogadas, etc.", como a proposição. 

Sala das Commissõcs, 28 rio dezembro de 1923. - JosrJ 
Ettscbio, Presidente. - Alvm;o de Carvalho, Hclator. - Ma
lloel B01•ba. 

O Sr. Presidente - A proposição volta á Camnra dos 
·Deputados. 

: Votaciio; cm 2' discussão da proposição da Camat•a dos 
Deputados 11. 112, de 1923, que abt•c, pelo Ministcrio da Fa
zenda, um credito supplcmcntat' de 100:000$, para pagamen-
to do substituições regulamentares. -

Approvadn. 

Votação, em 2' discussão, da proposição da Camnra dos 
Deputados n. 140, do 1923, autm•izandil o Governo a abrir 
:varias creditas pelo Ministerio da Justiça o Negocias In
teriores, sondo um supplemcntnr e outros espociaes. 

Approvada. 
. 

· Votaciio, em 2' discussão, do pt•ojccto do Senado, n. 104, 
do 1923, autorizando o Govct•no a restitui!•, do nccOt•do com o 
.'l'rntado de Versailles, a Constituição' Federal e a Jogislnciio 
em vigor, os bons, cousas o .direitos pu sou oquiv.alento, se-
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questrndos, confiscados ou nnnullndos em vit•tudo do decreto 
n. 3.303, rJe HH7, nbt•indo DA nocessnrios creditas. 

/lpprovndo, vnc :í Commissão de Redncciío. 

d Sr. Pires Rebello - Poí•o n Pnlnv~:: pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem n palana o Sr. Pires Rcbcllo. 
O Sr. Pires Rebello (pela ordem) ~ St•. Pt•csidente, nchn

Re sobre n mesa a t•edaccão final d<Jsl.e pt•ojecl.o. Hcquciro n 
V. Ex. que Ae digne conAullnr o Senado .~obro si concede rlis
pm\sn de irnprcss;in, ern avulso, ria redacf'ão rinnl, aJ'im de que 
nlla :'lnjn discutiria e volada immNiinlnmcnte. 

O Sr. Presidente - No avulso da ordem do dia ha um equi
voco, cm rela~ão no (ll'O,jccln n. t04. Esse projecto está c foi 
npprovarlo em 3' discussão. 

O Sr. Senador Pit•es Rehr.llo t•r.qtwt• dispensa do im
pressão- e urg·cncia para a di~tmssiio e vol.af'ão immedintas dl\ 
t•ednccão final rln mesmo pro.ieclo. • 

Os scnho!'cs que appmvam o rrqm•t•imPnlo elo St·. Pit•cs 
Rehcllo queil'am lrvnnlat•-se. (l'"uw.) 

AppJOVDd." 
O Sr. 2" Secretario !ri n é nppro.vnrlo o seguinte 

P,\RECER 

!\'. .\G2 - 1923 

l!eclacl•úo final elo p1•ojr.cto do Senado n. 104, de 1923, que au
tÓ1•i:a. o Gm1emo u, rlc "ccórrlo com o 1'ra.tarlo ele Vm·.willes, 
11 Constitu:içtíll Fl!tleml e u leyisl"!"ío em ·viam·. 1'CstUui7• 
o.~ !Jen•, cous11.1 e direito.~ ou. seu. equivalente, .~cquesl1'a
t/n,q confiscado.• Olt annullat/o,ç mn vil·tudc da lei nume
ro 3.3!13, de 1G de 11ovcm.bro r/c 1917. 
Q Congresso Nacional resolve: 

AJ'f.. 1." Fica o Governo nuloriznclo, rlc nccôrdo com b 
1't•afaclo de Vct·snilles, a Consl.if.uicüo F'ederal c a legislnciio em 
vigot•, a rcsliluil· os bens, cousas n rlircilos ou· seu equivnlen
lo, sequestrados, confiscados ou nnnullndos em virtude da lei 
n. 3.303. de 1!l·do novembro do 1917, abt•indo,. si necessario 
f!ir•, os respectivos creditas. 

Art. 2." Rovogam-so ns disposirõcs cm contrario. 

Sala dns Commissõos, em 28 do dezembro de 1923. 
Jo,w' Euscbio. - MmwPl Borba. - Pi1'cs l!cbP.llo. 

Volncão om 3' discussão rio Jl!'ojecl.o do Senado n. !05, 
rlo HJ23. nulot•iznndo o govm•no u mandar pagar a Demos
f.honos Olivoirn V~ign, 2" escripl.urnt•io tln Alfnndoga do Vi
cl.oriu. o qunnl.in rlo 1 :111$125, de diHeronca de quotns n quo 
tem direito. 

Approvado, vae. ú Commissiio de Rednccilo. 

" 
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Votaclio, em 2' discussão, da proposlo!io da CWDara doe 
Deputados n. 140, de 1923, considerando de utilidade pu
blica a Associação "Deus e Mar", de Fortaleza. 

Aprovada. 
Votac!io, em 3' discussão, do projecto do Senado n. 48, 

de 1923, que considera de utilidade publica a Associac!io Par
.ticular de N. S. da Gloria. 

Approvada, vae á saneolio. 

Pens4o de meio soldo 

a• discussllo da proposição da Camara dos Deputados 
n. 1a7, de 192a, que dispõe sobre a pensão de meio soldo que 
compete a D. Maria Luiza de Machado Cost.a, filha do coro-
nel Manoel José Machado Costa. · 

Approvada, vae á sancc!io. 

Credito para a OitJt lmprovements 

a• discussão da proposição da Camara dos Deputados 
Ii. ias, de 1923, que abre um credito de 3:072$095, ouro, para 
pagamento de .iuros devidos á Companhia City Improve
menta. 

Approvada, vae á sancclio. 

Au:tilio de 90 :000* para um invento 

2' discusslio da proposição da Camara dos Deputados 
n. 141, de 1923, autorizando o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministerio da Guerra, um credito especial até 30:00$, para 
aperfeiçoamento de um apparelho destinado á oontens!io de 
animaes. 

Approvada • 
.i 

Credito para o Min~sterio do Intmor 

2' discuss!io da proposiol!o da Cnmara dos Deputados, 
n. 144. de 1923, que abre pelo Ministerio do Interior, um 
credito supplementar de 113 :668$192, diversas consignações 
da verba 1', do art. 2' da lei n. 4.637, de 1923. 

1pprovada. 

Isenç4o de direitos sobre gado 

Continuncllo da 2' discussão da Camara dos Deputados 
n. 86, de 192a, que isenta de direitos de· importaol!o, nas re-
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.. giões do Amazonas e Matto Grosso, banharlos pelos rios Ma
. âeira e Mamoré, durante . o Lrionnio contado de 14 de setem-
bro de .1924, o gado vaccum da Bolivia. · · 

Approvada. 

E' apvrovada a s~guinte 

. . ~ . ; .. ., 

Ao art. :t•: Em vez de: "durante o trlemito contado de 
H de setembro de 1924 ", leia-se: até 31 de dezembro de 
192,. 

Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1923. - PIIUlo de 
Fron«n: 

O SR. PRESIDENTE - Como jil. preveni ao Senado, oon
voco uma sessllo extraordinaria para ás 17,15 minutos, atfm 
de resolver sobre o empato em votação da emenda ao orca
manto da Receita. 

Levantou~se a sessllo ás 17 horas. 

163" SESB!O, EM 28 DE DEZEMBRO DE :1923 

B:ttraordinaria 

PRBSIDBNO!A DO SR, BSTAOIO COili(JIRA, PRBSIDIIiNTB 

A's' i1 horas e 10 minutos abre-se a sessllo a que con
correm os Srs. A. Azeredo, Mendonça ·Martins, Pires Re
hello, Barbosa Lima, Lopes Gonoalves, •Cunha Machado, José 
Eusebio, Jollv Thomé, José Accioly, João Lyra, Antonio Mas
sa, Manoel .Borba; Eusebio de Andrade. Pedro Lago, Bernar
dino Monteiro, .Teronymo Monteiro, .Miguel de Carvalho, 
Paulo de F.rontin, Sampaio Corrêa, Irineu Machado, Bueno de 
Paiva; Bernardo Monteiro, Adolpho Gordo, José Murtinho, 
Luiz Adolpho, Ramos Caiado, Hermenegildo de Moraes, Carlos 
Cavalcanti. Generoso Marques, Affonso de Camargo e Felippo 

. , Sohmidt . (28) . 

. Deixam de comparecer, com causa' justificada,· os .Srs. 
Olegario Pinto. Silverio Nery, Lnuro Sodré. Justo Chermont, 
Indio do Brasil, Costa Rodrigues, Antonino Freire, Abdins 
Neves, Be~jamin Barroso. Eloy de Souza, Ferreira Chavo&, 
Venanoio Noiva, Octacilio de Albuquerque, Carneiro da 
Cunha ... Rosa e Silva, . Araujo Góes·, Pereira Lobo, Gon
oalo Rollemberg, .. Siqueira de Menezes, Antonio 1\toniz, 

.·Moniz Sodró, Mnrcilio do Lncerdn. Nilo Peonnha,. Modesto 

• 

• 
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Leal, Francisco Sallcs, Alfredo Ellis, Alvaro do Carva• 
lho, Affonso do ,camargo, J,nuro ~lüllcr, Vidal Ramos, Soares 
dos Sant.os, Carlos Bnrbooa e Vc~pucio dn Abreu (3r.), 

E' lidll C npprovndn a acta da SCRAÍIO nnl.enior, 

O Sr, i' Secretario dcclnrn que niio ha cxpcdionte. 

O Sr, 4' Secretario, set•vindo rio 2', procede ti lcil.urn dD 
seguinte 

N, 163-1923 

' I , ' . 

A Commissúo de .Finnncns submette n elevada nprecinçãti 
do Senado o sou parecer sol1re as emendas apresentadas ao. 
projecto de lei do. Rccoitn, em 3• discussiio, e bem assim as 

. disposicücs que julgon d.o seu dever accre~~ecntar no pro,iecto: 
' ' ' ' 

N. 1 
Ao nrL ·1', n. I: 

Clns.1e 9', n. 127, da Tarifa das Alfandegas (decreto nu
mero 3.617, do 19 de tnamo.Aq J!lOO). 

Augmcnlc-sc de !OO.,~tt~rn 250 réis pot• ldlo. 

Reproduzindo a jlresenle emenda, com modificacão para 
menos na J.nt•ifa. temos em vista. chamar a attenciio dn illustre 
Commissilo de Financas para novas considoracõcs, que passa
mos a cxpender. 

Em que pese a opinião do eminente relator da Receita, in
sisl.imos em rleclarar que a industria do extracto. de tanino 
ubsolutamcnt.e não Pl'l'.in~icn a do cmoJ.ume, r isso porquo é 
certo: 

a) que o quobracho .não ó indispensavel c insubstituivol 
na inrlu;;J.rin de cortmnc, pois os morlernos processos de cortu. 
me na Europa ·c na America do Norte, dispensam, em abso
luto, o emprego do quebrncho. sendo que no Brasil é cm
pregado o quebracho porque não existia .no paiz a industria 
do fnbt•icnçiio ri~ extractos de tanino. · 

b) que nctualmcnte existo no Estado do Paraná uma ·ta
ll!'ica para extraccão de f an i no, com capacidade para uma pro
cluccilo nnnual de 2.000 n 2.200 tonelarias de extracto solido. 

·com 60 'i'o de tani11o; 
c) que a nossn importnciio do quebracho argentino tem 

sido: 
Em 1018 ........... . 
Em fOi O ........... . 
Em 1920 ........... . 

824 toneladas 547 lcilogrommas 
1. 590 toneladas .357 kilogrammas 

778 toneladas 843 kilogramma~ 
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flm 1921 a 1922, não encontramos estatística. 
DP. janP-iro n agosl.o elo corrnnto anno, cerca do 850 to~ 

nelnda!; · 1 

d) que assim sondo, ~amonto n fabricn do Paraná tom oa- . 
pncidndo para supprir o paiz com tanino de primeira quali~ 
dade, cm maior quantidade que o qucbracho actualmente im
portado; scn:Jo que, com a devida protcccão novas fabrica!! 
sorão fundarias om outr.os departamentos dn União, estabele~ 
ccndo-sc 11 concuncncin do produclo com real vantngem pnr:~~ 
()csonvolvimcnl.o dn industria de cortumes; 

e) que o tanino oxtrahido ·das nossns plantas taniferas é 
tilo bom ou melhor quo o do quebracho, pois conf·ormo cnsi
nn o competente e !Ilustrado naturalista Dr. Bello no seu tra
balho publicado no O B·rasil e as suas 1•lquc:;as naturaes, vo
lume -t•: 

cA flora brnsilcira em sua oxubcrancm o ndmiravel po
lymor)Jhia possue uma riqueza em matarias tanantes o está 
apparelhada para servir uma grnndo industria de co~~ 
tum c. 

Poucas são, em verdade, no mundo as espccias que ex~ 
cPdcm o nosso barbatímão cm poder tanico. 

Poueas são ainda as especies brasileiras cuja porcão de 
col.rim (tanino), tem sido devidnmcnt.c determinada, mas as 
quo já o J'oram, são .mJlel"io;-cs ou pelo menos rivalizam com 
as que alinwnt.am ns gr·nndcs f-abricas de cortume da Europâ 
o da Americn. 

A analJnse de cnscn de barbatimão revelou uma porcen
tagem de 25 a 48 o/n de tanino de boa qualidade, porcentagem 
os~a que collocn o barbatimão entre as plantas taníferns mais 
ricas do mundo.> 

1\lais ou menos nos mesmos termos se refere o Dr. Bello 
ao angico, cuja analysc revela uma porcentagem de 25 a ~ô .%: 
ele tanino de superior qu-alidade. 

O quebracho argentino do qual se extrahc o tanino pos~ 
suo apenas do quatro a 12 o/o de cotrim. 

Em synthose, desde que possuímos uma fabrioa com ca
pncidade para produziJ• uma quantidade de tanino sob a !õr
ma de extracto solido, superior a do que o extracto do que
bracho act.ualmcnte importado e de qualidade igual ou supe~ 
rior a este, em _nada poder~ soffrer. a indust.ri.a àe o~rt~mo, 
que; ao contrariO, está ar1:rscada a ser sacrificada s1 f1oar, 
como ató hoje, dependente da importação da materia prima es-
trangeira. · 

Por outro lado, o augmento insignificante de que cogita 
a emendn, seria razoava! mesmo que dependessemos do qu~
brncho (o que não ó cxncte, conforme dem-onstramos), pois 
nilo cogitnmos de estabelecer um imposto prohibitivo como 
fez a Argentina. mas apenas alterar a tarifa actual, que só 
se justificava pela ausencia de fabrica de extractos tanantes 
no paiz. 

O augmento proposto ó insufficiente pnrn n devida pro
teooão á industria naoiollnl, mas, tomando em o~nsideracuo P. 
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que nllega o lllustrado relator da Receita sobre a protooç!lo 
deoorreut.e da nossa actual situaclio cambial, aliás preoarla e 
de caracter tempornrio, aguari.lamo-uos para mais farde iosls
Lir sol.Jre maior Imposto de imporLaçlio, que ampare defini
LivameoLe L!lo Importante Industria. 

· Sala das sessões, 22 de dezembro de t028. - A(foruo d!l 
· Oamarao. - Carlos Cavalcanti. - Genero•o MarqUfll, 

··' 

PAI\DJIR 

A maioria da Commisslio aceeita a eievacllo nos 8BIJIIÍII
tes Lermoa: 

dllleve-se, na vigencin desta lei, de ~050 o n. t27; o! asse 
11", da tarifa das alfandegas,. 

N. 2 
i 

Que seja ass1m redigido o n. 233 da actual Tarifa rias Al
fll.ndegas: 

.lllxtractos fluidos e llquidoe de qualquer qualidade -
Unidade kilo, direito 6t, razllo 50 % . 

Jutti(fcaçlfo 

O dispositivo da presente emenda é o constante do pro
Jecto elabora'do pela commissl1o encarregada da revislio da 
110tual Tarifa, que procurou, com ,justiça baixar um pouco 
o imposto realmente prohibitivo que pesa sobre os extractos 
fluidos importados. 
· Com o impoeto actual de 10$, dos quaes 60 o/o em ouro, 
o fm}lortador tem que pagar de facto, pelo cambio vigente, 
mais de 40~ por kilo I 
· E' um desproposito, só admissivel em se tratando de Bl'-
t.igo de luxo I 

Dabi o deoreseimo, sin!lo n annullacllo completa dn en
trada que aqui n~o podem ter similares. 

Os extractos flutdos vendidos no nosso mercado s~o em 
su'a grande maioria os obtidos de plantas existentes ent.re n<IR 
c silo todos ellee produzidos peln industria brasileira.· Só os 
preparados com vegetncs que aqui n!lo podem ser cnlt.ivndos, 
que o Brasil nllo produz. nem produzirá, e que, portanto, n~o 
podem nqul ser fabrioados. sã~ os imporf,ados. Assim sendo, 
não podem haver para os industriaos brasileiros pre,iuizo al
gum com a ndopoão da medidl\ consignada na presente 
emenda. 

O que ella pede é aJ1enas uma rednco~o do exhorbitnntc 
imposto actual, para lim1tes um pouno mnis moderado. · 

Com o imposto de 6$ por kilo, o importador ficará ainda 
sujeito ao paf:amento de cerca de 24$, moeda-papel, por kilo, 
o que nllo de1~ de ser ainda um tributo muito elevndo pnrn 
um artigo que nllo póde ter similar nacional. 

Sala das sesslles, 22 de dezembro de :1928.-Felippe 
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PARECRR 

A Commisslio acceiLa a emenda com a seguinte 

Sub-emenda: 

· Acorescepte-se depois dn palavra liquidas: ~da plantas estrangeiras. 

N. 3 

Ao arf,. 229 (classe U) da Tnrlfl\ das Alfandegas, aceres
cente-se, depois das palavras "encerados oleados e tafetás 
pbnrmaccul.icos", nR seguinl.es: "e cnl.aplnsmns do algodlio, 
typo ownl.nplnsmn rln Lnn~:leborl., o somolhnnt.es". - Pires Rebello. · 

Ju.slificaçllo 

A alteracAo que n emoodn suggere visa apenns sanar umn 
falha do nrl. 229, onde não está espeolrlcado o owat.aplasmn de J.angleberf .. 

O resnll.ado dessa omisRfio f.rnz como consequencia um 
reglmen excepoionnl para es.qe producto phnrmncoutlco, que, 
não senrlo classifionclo, pngn diroii,os lnferwreR a qualquer outro emplnsl.ro. 

J"lgeira demonstração dará melhor ídéa do nsi!Umpto: 

Emplastros em massa, kllo ............. , .. , . , .. . 
Emplast.ros vesioatorios, rle qualquer outra quali-
. dnde, kilo . . ......... , ... , ... , . , ........ . 
Emplastros esf.endldo~ ou esparadrapos, kilo ..... . 

s•ooo 
41000 
81000 

· O ownl.nplasma de .Lnngloherf. paga apenas 2f por kilo, 
quando se l.rntn positivamente rle um emplasto esf.emlirlo, eu,loR 
direitos vão a 8~000. 

Provada nMim eMn rlesigualrlarle tarifaria, parece quo n 
modi ficnç1io se Impõe, tendo todn n procedencla. 

PAliE/lER 

Nn verdade o clespncho do owatnp'lnsma de Langlebcrt r, 
taxn rle 2-~ por kilo, por fnlf.n de especifieacllo na tarifa. lhe 
dft umn sftunciio de inJusta vantagem comparado nos demais 
emphtsl.ros ~sl.enrlirJM que pngnm n tnxn de 8$000. A emenda 
quer que nquelles emplastros passem a pagar tambem Cllsa 
tnxn. Talvez tenha rar.lío r.echnica, maR n. nlteraa!io commercinl 

• soria exhorb!l.anl.e. A Commissão propõe por isso o seguintrJ 
substitutivo: 

Especifique-se no art. e29 Classe !1 das Tarifas: 

' Cat.aplasma de algodão, typo owntaplru~ma de Lnng!ebert ~ 
semelhante~. kilo; 4$; a rnzl'!o 25 %. 

---

'· i 
.~ 

' ' ' I r 
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N. 4 

Onde con'l'ior: 

Ao nrt 570 _, classe 1·8', .das Tarifas das Alfandegas, 
«Soda do qualquer qualidade~, diga-se: Em fio crú, bran()Q 
ou tinto para tecer - cm meadas, bobinas do po.pel ou pa
pelão ou em car~etms do madeira - ldlo 5$, razão 20 %; 

Frouxo .pnra bordar c torcido (retroz e torça!) em mea
das, bobinas de papel .ou :papelão ou em carreteia de ma
neira - kilo 10$, razão 20 %. - NarciUo de Laccraa. 

Justificaç/Io 

A Tarifa dns Alfandegas, •com o criterio de attender a~ 
peso liquido da merco.dor.ia importada, .taxa di.f!ercntemcnte 
o fio de seda, segundo 6 ellc importado enroUado em carre
·tcis de mad~Jira .ou .cm meadas c boblnii<S de papo! ou de pa
pelüo, sondo taxado, quando fio simples, 11espcctivamento, 
com 2$500 ou 5$ por ldJ.o' c, quando ·fio torcido c para bor
dai', respoctivam~nte, com 4$ •C 10$000 por kilo, dando para 
os primeiros uma dif~enença de 50 % {lntre um c outro .o, 
para os segundos, a dif·feoonça de 60 .% • 

E' facto verificado nas Alfandegas, porém, que os car
retcis de mad<lira, •cujo peso .influiu na difle11ença .da taxa
ção, chegaram hoje a um tal aperf.ei~,o311llento de confecçii<) 
que seu peso não <l superior ao da bobina de papel ou de pa
polãQ e, entretanto, só por se ·tratarem de carreteis d1e ·ma
doira, cm vista ila disposição ·da Tarifa, os fios de .seda quo 
nol·les vcem •nnrolados pagam as ta."':as reduzidas,. 

A emenda. equi,parando M t.nxas ·tanto para os ,fios im
portados em meadas ou bobinas de pape.! ·OU de papelão, co
mo para os impor.tados cm carrete1s de madeira, corri!!!~ 
a n·otual disparictado de taxas que, sem razão algu:rna de exis
tir, está servindo apenas para permi~tir o desvio de uma 
sonsi\m! ·lmportancia na arrecadação dos direitos de impor
tacão. 

. PARECER 

A emenda visa evitar que por artifiêio, seja feita n 
importacão do produeto com reduccãQ indevida do 50 %. E' 
.iusta, mas não ha ·necessidade nem conveniencia em fazei-o 
nos termos que propõe. Por iRso a Commissüo apresenta o se-
guinte substitutivo: · 

No art. 570 da tarifa das alfandegas, onde se diz «Em fiO. 
orü, branco ou tinto para tecer: depois das palavras «cm mea
das, em lotes, mas do paJ)cl ou papelão) accr~scente-se: ou e~ 
lotes, mas em tubos do madeira». · · 
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N. 5 

Ao n . .Jü, sobre as. vendas mercanLi,; a pt•azo ou à vista; 
accrcscenLe-se ln-('ina: ."devendo ser· a duplicata da conta as
signada pelo comprador", e eleve-se n estimativa a , ....•.• 
120.000:000$000. . 

Rio de .Janeiro, 21 de dczcllllJl'o de tn23. - Pau!a tio 
Fl'onlin. 

PARECER 

A Commissüo acccita a emenda com a seguinte 

Sub-emenda: 

Em vez do «120 .o o o :000$• diga-se: 100,000 :000$000. 

A Commissão aeceita a clevncão súmcnlo a cem mil uontos 
pelas razões quo passa a expor. A arr·ccadacilo a~é ali'(ira. co-

. 11hecida é a seguint11: · · 

-

' ·, 



DeiiiOIIBtraçlo da reada do imlll*o BOIIre ftlldu mercantis!b3arrec:adada 
de 1 

no perlodo de 20 de julho 

Estados julho 
(de 20 a 31) Agosto Setembro 

~onas ....•...••.•..........•••••.•... 
Par,ã..................................... 18:711$300 Alaranhlo................................ 8:812$000 
PlaUby................................... 2:054$700 
~á.................................... 7:451$500 
Rio Orande do Norte..................... 10:814$100 
Parahyba................................ 11:496$300 
Pernambuco.............................. 84:134$100 
JUagoas.................................. 17:7.27$800 
Sergipe................................... 11:804$400 
Balii a . • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !)f;: 162$QO() 
EspJrito Santo............................ 23:278$400 
Rio de janeiro............................ 57:745$100 
Districto Federal ••••• ~ •••• ;,. •••••••••••• o. 489:904$100 
Minas Oeraes. o.......................... 79:875$6()() 
s.· Paulo................................. 52():118$80() 1 

a 31 de outubro 

Ontubro 

Paraná....... •••.••••••••••••••••••••••• 31:531$100 
Rio Grande do Sul........................ 166:000$000 .W:328SQOO 244:967$300 263:011$300 
Matto Grosso ••••••••••••.••...•••••••• :. li:926$500 10:726$700 7:529$830 9:535$632 
Ooya;t... .• • • • • • • ••••• •• • ...... ••••••••.• 2:J86poo 2:619$900 2:757$500 1:908$4XJ 
Sarita Catharioa. .............. ........... 18:608$000 40:3561600. 25:297$600 33:003$300 

1rotat............................ 1:664:342$900 1 3.406:~ 3.046:418$510 3.296:885$050 

Total • ., .. , •••• •• ••• , •• ·• •••• • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .-• • • • • • • 11,414:349$160 
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Como se vê, o imposto está sendo iniciado e já deu no 
mez de agosto renda que excede, embora pouco, a l'éis 
40.000:000$000. No~ nwzos seguintes baixou, mas h.~o supiu 
e será naturalmente crescunLc á propoJ•ção que for sendo pra
ticado, Não é, pois exagemdo calcular que seria de 40 mil 
contos no rumo futuro, si a taxa fosse a •mesma deste anno, 
isto é, 2$ para as contas a prazo e $500 para as á vista. Como, 
pot•ém, estas fi.carüo equiparadas áquellas, a renda se ele
vará em consequenoia. Alguns pretendem que as vendas á 
villta sej81lll na proporção de 2/2 das vendas totaes, ou quasi 
tun!JO, Niin •1. pnrtunt.o, exagerado calcular que seja a me
tade, sobreliudo sabeudo-se que o café, cujas cifras awltam 
em um t.otal, está sendo incluído nas vendas á vista, Toman
do entoo 50 % da quantia acima, ou sejam 20 mil cont.os e1 
multiplioando por 4, á vista da elevação referida, teremos 
80 mil· contos, que com os outros 20 •mil, perfazem a estima
tiva de 100 mil cont.os, que a Commissão propõe em substl~ 
tuiçiio á indicada na emenda. 

Ao n. IIII: 

Substitua-se o final: "As tuas telegrapbicoa, etc. • pelas 
seguintes: ~As taxas telegraphícas urbanas e para Niotheroy, 
Petropolis, Friburgo e Therezopolis seria de mil r6is até .80 
palavras e de 50 réis por palavra uoedente." 

Rio de Janeiro, 2t de deJembro de Ul23. - Paulo di 
Frontill. 

PA!IIIOIIR 

A Co!llDlissio aooelta a em811da. 

M. 'I 

Ao n. f03- Tua !Obre o COIIJUIIIO de IIUI! 

Supprimam-se as pálavras floaes : oobrando-ae do 1)1"0-
prletario a installaolo do servioo de aguaa, bem como todalu 
despezas decorrentes". 

Rlo de Janeiro, 2l de dezembro de lUS. - Patllo ~ 
Frondtt. 

A Commiss!1o oonoorda em parte com a emenda -parâ 
que se supprlmn•m. sómente as palavras ~bem como toda9 as 
despezas decorrentes", expressl1o pouco definida e que Im
portaria em votar-se· onus que nllo sabemos quaes seriam., 
.Quanto á A • p~.t,e, a OODIIIlolssllo julsl! que deve &e~: mantida, 
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porque é justa, modica c beneficiaria cm grande numero do 
casos, os .proprictarios mesmos. .Tusta povquo é o mesmo 
rell!imen attenuado, que nesta cidade se .prat.ica para o forne
cimento de luz c de esgoto c~plorados por companhias parti
culares, estrangeiras, que não merecem mais do qui} o Go
verno. E' m()dica porque ropresentm'l\ despeza não cxce
ldente, segund() afSirma a repanf;ição competente, ~c 120$, 
que é uma quantia ·insignificante cm relação ao custo de qual
quer prcdio, mesmo dos mais modestos, feita a despeza de 
uma só vez, sem a menor influencia no preço do aluguel do 
p1•edio. E' vantajosa ao .proprictai•io, po1•quc lhe pcrm~ttirú 
unuitas vozes l.er sua casa ,prompta pam morar ou alugar, em 
prazo menor, 11ão continuando, como ora succede, na depen
dencia de falta de verba c de material de que tQI:(os os annos 
soffl•c esse serviço. Mesmo sem lei ,iú não é pequeno o nu
mcm de pr()pricturios que se toem prompUficndo a pagar 
t.acs installações, pela vantagem de alugat• mais depressa os 
predios construidos. A lei consagl'ará, pois, um regímen que 
I:!Stá ·surgindo naturalmente da pratica do ser'l'iço em qucs-
1tão. Por estes .. motivos a Comnu.issão é de parccm• que a 
emenda seja ap,prova<la com a seguinte 

,l'f 

·sub-'emenda 

.Supprimam-se na emenda as palavras: "cobrando-se do 
proprietario a inst.allaçüo do servi~o de aguas". 

N. 8 

Accre~cenle-sc :\ lleceita extraordinaria: 
N. J I I. Diffel'enr;as de cambio - 5. 000 :000$000 (ouro) . 

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de I !123. -·Paulo de 
F1•ontin. 

PARECER 

A Comm~ssão acceita· a emenda .. 

N., 9 

Accrcsceute-sc o l.itulo :- Recursos. 
N. 113. Emissão de l.il.ulos da di\'ida inlm·nn para cs

Lrallns do forro, material rodante e despczas patrimoniacs, 
30, 000 :000$000 •I : 

!li o do .Tnnelro, 21 de dezembro de J 023. - Pauto c'~ 
Frontin. 

l'ARJ!CEI\ 
-· ''• ~' .. ' '' \ 

A Commissiio acoeiLa a emenda:, · 
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N,. '10 

Onde convier: 
... o os machínismos o os respectivos pertences e accesso

rios para o doscarocamenlo, prensagem o roprcnsagem do 
alS"odão. · 

Sala das sessões, om 21 de dezembro de :1928 •. - .Alvaro 
de Ct!rval/to. 

JustificaÇão 

: A .emenda mandando ·incluir nas isencões ·os mnohlnis
mos destinados ao beneficiamento do ·algodão .visa ·concorrer 
para que esse nosso proclucto tenha um auxilio de que tanto 
J:!Cccssita para .o :desenvolvimento da sua produccão. 

PARECER 

A Commissüo acceíta a emenda •. 

N •. ii 

Ao art. 10 accrcsecntc-;e ín (iuc: «Sociedade . .Portugueza 
ele Bonefícencia elo Santos, Lcpl·osai'ío de Santo Angelo, no 
EsLud9 de S. Paulo c novos pavilhões das Santa Casa de Mi
scricordfa de Santos c do S. Paulo. ' 

Sala das Commissões, cm 22 de dezemb~o de 1923 .. , ,_, 
Sampaio C01·r~a. 

Justificação 

A ·presente emenda importa: em pequeno auxilio da: 
União .a grandes servi~.os prestados pefas inst.ituicões ·n·ena 
mencionadas. ·- Sampaio Corrí!a. 

PARECER 

A ComRl'issíio acccita a emenda· .. 

N. 12 

A!'t, · 27 - Acorosccntc-so, in fine: cem uma ou mais 
üxtraoc.ões nl.<\ o cnpi·tal de sois mil contos de réi11 
(ll.000:000$000). 

Justificação 

A emenda completa n di~posicüo do artigo, 
!Uo, ~2 do do~ombJ'O· do W~S •. '- Jlueno ·d/l 'f.aiv"" 

S. - Vol. XIV 3S 
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A Commissão acceil.a a emenda. 

N. 13 

Ao art. JD. 

Supprima-se e substitua-se assim: 

Continúa em vigor o art. 134 da lei n. 4. 555, de i~ de 
agosto de 1.922, reVIgorado pelo art. 82 da lei n. 4.112&, d~ 
3!. de dezembro da t022. 

Rio do Janeiro, 2!. de deaembro de t823. - Paulo dtl 
FrOfltin. · - - .. 

PABBOIR 

A Comni•issílo acceita a emenda. 

N. 14 

. Onde convier: 

Ficam isentos de impostos os materiaes importados dirt
ctamente ·pelo Governo do Estado de Sergipe, que se destinem 
ao serviço •publico de saneamento de sua capital • 

.Justlo!ica-se a emenda proposta pelos exemplos de i111aes 
concessões a o'Utras localidades (entre ellas Par&hyba, do 
Norte, no anno proxlmo passado) e pela necessidade, unani
memente conhecida, de desenvolverem-se os nossos servio!MI 
de sRDeamento. . 

Os favores aduaneiro's 01mcedidos á industria, quer di· 
rectamente, para a impo'rtaoão de materiaes, quer indirecta
mente, pelo proteccionismo, poderão influir para o progresso 
do pai~. Mas, para ~ste •progresso mais influem as condições do 
salubridade que, como se salle poupam vidas e nos dão o 
conforto hygienico que tanto cónco'rre para ganhar-se a con
fiança dos estrangeiros que nos procurem ou tenham interesse 
no's nossos negooios. 

· Não ;;e pódu sam•ificar a discuWvois lucros aduaneiros 
ns possibilidades para realizar-se hoje, com a extraordinarin 
elevação dos precos dos ·materiaes, a formula realmente 
eoonomica que se estabelecerá pela garantia da ordem eanitaria, 
como fundamentnl para dahi resultar o ·maior lucro do paiz 
e o seu desenvolvimento industrial com elementos de exito 
real e nio ·tiotioio.-PBr•ir.a Lobo~, 
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PAIIEOIII\ 

A Comm•issão aoceita a emenda, 

N. 15 

:Accrcscen!e-se onde convier: 

Art. Para os officiaes do Exercito, residentes obriga. 
toriamente na Villa Militar em virtude do serviço permanente 
que lhes incumbe nessa localidade, fica derogado o art. U• 
da lei n. 4.&25, dr. 31 de ,dezembro· de 1922, na parte que lhes 
pode ser applicada, continuando para elles em pleno vigor o 
regimP.n especial instituido no decreto n. 13.554, de 16 de 
abril de 1919, llrts. 26 e 40. 

Justificação 

N~o ~e comprehenue a a.pplicação draconiana e iniqua do 
dispositivo que a emenda pretende alterar, a officiaes que, 
por um lado, slío obrigadds, em virtude de imposlclio regula
mentar vigente, á ·moradia permanente em uma localidade 
distante de todas as commodidades e vantagens desta Capital 
e que pela sua · feição normal, estabelecimentos e habitantes, 
deve ser considerada praça de guerra, tal qual as fortalezas e 
o~ arsenaes; e por outro, são sobrecarregados de ell:orbitanle 
taxa em seus minguados v.encimentos, ao que parooe 
pelo cumprimento da singular obrigacão que tão cara 
lhes sue e assim os equipara aberratinamente aos ci
dadãos que occupando predios do patrimonio nacional, si
tuados em pontos desta cidade muito mais accessiveis, os 
obteem sem; aluguel, de motu-prop1•io e como excepcional 
beneficio, o que é a antitbese do caso de que cogita a emenda 
cuja approvacão se pede .. 

Sala das sess~es, 17 de dezembro de t923. - Carlos Ca
tJalcanti. 

A Commissão acceita a emenda. 

N. !.6 

Sorão isentos de lodos o·s impostos auuanelros, das despe
zas de fJ•cf.e nas Estradas de Ferro da lJnillo c nos navios do 
do Lloyd Brasileiro os animaes destinados ao~ Jardins Zoolo .. 
gloos que .funccionem em virtude de oonoessíio muniolpal, 
estadonl ou federal. -Bernardo lr/ontoiro. - Jo1ó Euaebio. 
-Sampaio Corrda. - F. Scitmidt. - Vespucio dtl Ab!'fll., 
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A medida de que ~e Lmla já figurou muilns vezes na lei 
da reeoila, sem quo nenhum abuso fosse contra a mesma men
cionado. 

1'.\RECEI\ 

A Commissüo a ceei la a emenda com a seguinte 

Sub-cmc11da 

Depois das . palavras "Lloyd ·Brasileiro" aceresccntc-so: · 
".e outras companhias de navegaeiLO, mediante aAsentimento 
dessas companhias". O mais comó está. 

N. :1.7 

Art. Ficam isen~ds de dil·eil.os de importação, pagando 
apenas a taxa do 2 o/o de extJediente, os machinismos,. appa
rolhos c instrun1cnlos e os respectivos 'P'et·tences e accessorios, 
assim como o betume tl aspllallu o alcos-flu:s:, preparadds para 
appl icaç.ilO ao ct~l\'umcnlo, qutl a Prefeitura do Districto Fe
deral impot•Lat· direeLamonLe para os servicos por administra~ 
çiio, de Cl)nsl.t·tlC<;ãr. de estradas do ro(Jag,ml •l cxecur,üo de .cal
çamentos nos !ogrndouros publicas do DistricLo Federal. -
Bc1'1lardo Monteiro. 

Justificação 

~~,_ emenda facilita á Profailura do Districla recursos para 
executar servir-os a obt'as que não s6 embollczarão' mais a ca~ 
pila! como to.mbcm scrúo do utilidade c de effeito economico 
para o que concorrerão as estradas de rddngem a serem con-
struídas. 

Po\RllCER 

A Commissi\o acccila ,a en1endr · 

N. :1.8 

Onde convier: 
Art. Aos foreiros de terrenos· de .marinhas em ntrnzo 

por mais de tres annos, para os effeit.os da rovnlidacüo dos 
contrnctos de omphytouse, ·será permittido o .pagamento ,dos 
fóros em .at.razo, ntó 31 do marco do pro:timo anno, sujeitos, 
11orém, ~ multa .do 12 o/o, sobt•o os f6ros do cada auno... . 
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At•l. O pagnmenlo, nas eoncli•;ões elo artigo anterior 
sertl todavia recusado si nüo ubrunget• u l.otulidudo elos fóros 
almzados. 

Sala daR sessücR, ~O cle novembro de 1023. - Jeronumo 
M 011lD'i1'0, 

htsti{icação 

E' das mais .acerladas a mediua contida nesta emenda. 
Todos podemos facilmente calcular a enorme· cifra de fóros 
niio pagos nos terrenos rle marinha. Continuando nessa si
l.uacfw, os foreiros remissos soffrerão Jlt'ejuizos all.issimu8 e o 
J'isco tão cedo não poclert\ havet• essas sommas, que no pt•escntc 
muito favorecerão com uma providencia de equiclaclo como a 
que encerra a emenda, beneficia-se o cofre publico,· que re
ceber(t o que lhe é devido .c mais doze por conto cm cada 
anno vencido c se favorece o particular, rlanclo-lhe ensejo de 
não perder um terreno, conseguido tis· vezes, com sacrifícios 
extremos. 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1023. ·- Je!'O!l1J71W 
Monteiro. 

A Commissão a ceei la a emenda com a seguinte 

Sub-cmenda 

Em vez r! c: ·<Será permillielo>, diga-Re: «ó ·o Governo au·
loriznrlo a pct•mJI.Iir ». O mais como rslt't. 

Onde convier: 

Art. Fica isento rio pngnmento ele direitos aduaneiros 
c· quacsqucr taxas, o material imporl.nclo pelo Estado do Ma
l'itnhão pura eonstrucção dos esgotos o abastecimento de agua 
o installaçõcs publicas o rlomiciliurias do sua cntlital, rcsti
f,uindo-se no Estado o que porventura ,i(t foi 11ago durante o 
cxercicio ele 1923. · 

Justificação 

Destinado, como· é, nos sorvicos cslndunes rio ·gt•nnc!o · uti
lidnclo publica, nada mais natural dó que isentar esse matc
rinl do pagamento de impostos:- José Eusebio. · 

PA!ITéCER 

,,. Commissii·o ncceil!l n emenda,· 
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N. 20 

Onde convier: 

l!'ica extensiva aos chapéos de qualquer espeoie, a me
dida adoptada quanto aos tecidos e seus artefactos, pelo § i' 
do ar I.. 72, do actual Regulamenl o rio Imposto de Consumo, 
decretos ns. 14.648, de 26 de janeiro e 14 .693, de 25 de fe
vereiro, ambos de 1921. 

Sala das sessões, 22 de de~embro de 1923.-Bu:ebio de 
1lndrade. 
I 

Justificação 

Como ó sabido, a medida citada do § i • do art. 72 do 
decreto n. 14.648, assim redigida: 

~Nos tecidos e seus artefactos de qualquer especie, 
essas cxigencias poderão ser substituídas pela declat•a
~üo apenas de "lndush•ia Brasileira", cm caracteres bem 
visiveis, que tenham, pelo numos, Om,Oi de compri
mento"; 

dispensando, consequentemente, todos os dizeres c marcas, 
que o art. 72 reuniu no seu disposil.ivo, para idenl.ificar a ori
gem do producto, teve, por intuito economico e financeiro, a 
mais larga ciroulaciío dos productos das fabricas do tecidos e 
seus artefactos, realizada na maior intensidade do commercio, 
que a omissão daquelles dizeres assim determinava. 

O intuito cconomico pt•ovóm da maior produccüo, e o fi
nanceiro, da maim· somma de imposto de consumo, que advém 
da multiplicação dos negocias. Os atacadistas de tecidos, não 
tendo no prodlucto a marca da fabt•ica; e apenas o rotulo -
Industria Brasileira - pura significar a nacionalidade, coi
locam naquelles, ao Indo desse rotulo - Industria Brasileira -
um outro da marca de commercio. E para que esta marca de 
commercio tenha a mais larga divulgação, !.orne-se conhecida' . 
em todos os mercados de consumo, nesta concurrencla que 
exi·ste sempre, entre todos aqucU;es que exercem o com
mercio; para que a sua mercadoria sobrepu,io cm venda, a de 
todos os outros commerciantes empregam os maiores esfot·cos, 
com o objectivo de vencm• nesta luta naturalmente estabele
cida entt•e ellcs, E para que a t'reguezia niío tenha nenhuma 
relação com os fabricantes, e só directamente com elles, ne
cessidade havia de que n origem da fabricacllo se tornasse des
conhecida, pam que o nome do atacadista sómente estlvesS'e 
defronte da pessoa do comprador. Por sua ve~, as fabricas de 
tecidos, que não teem o apparelhamento das casas por ata
cado desse commercio, ni\o possuindo e nom querendo ter 
esse numero não pequeno do vendedores, esse trabalho consi
ravel da venda directa, ás casas varejistas int.ermedtarias para 
o consumidor, abrirem mão da ident.ificaçiío immediata do seu 
produeto, capt•ichando na qualidade, para que elle seja o pre
ferido. Em compensação da ignot•ancia em que fica o consu
midor, da procedencia do artigo, o J'nhricante. lem no ataca
dista, o seu comprador pot•. grosso da mercadoria produzida, 
por encommendas vultuosas que, de entemão, lhe garante a 
previsão dos meios, com que deve contar para o custeio da 
sua fabron e lucros a realizar l 
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De modo que, as fabricas de tecidos produzem para um 
detet•minado numero de atacadistas, havendo entre estes, como 
por exemplo, uma casa que, ella sosinha, compra quasi a pro
aucção inteira de uma fabrica. 

Doante deste resultado, deante da venda prevista e da 
certeza do numerario com quo a fabrica conta para a sua 
manutenção, que importa que o seu nome ou a sua firma não 
figure no producto, quando os beneficias da omissão são tão 
valiosos? Eis ahi a consequencia economica, que o legislador 
JlOde muito bem descontinuar quando na lei orçamentaria, man
dou incluir o dispostivo, que se converteu depois, no referido 
§ 1• do art. 72. 

As fabricas com elle se manteem em mais segouriW!ça; o 
commercio de tecidos, por elle Intensifica o giro das suas re
lações, multiplica as vendas e o imposto de consumo nellas se 
maJora. .' 

Ora, os mesmos motivos que existem para os teoldos, a in
fluencia que o citado § 1• do art. 72 exerce, como elemento 
de maior expansão commercial, militam em favor das fa
bricas de chapéos, para avolumar na concurrencia, entre os 
atacadistas desse producto, a mulplicacfto dos seus negocies. 
E, porque extensiva ao commerclo de chapéos, a mesma regra 
desse § 1•, nllo resulta, absolutamente, nenhum prejuizo ás 
rondas publicas; ao contrario, ellas terão na fonte, mais outros 
veios que as tornem mais v~ lumosas, na emulação que vem 
crear o dispositivo, entre os ai ncndlstas de chapéos, para lan
çai-os com mais vigor, na lula da concurrencia; pensa. o abaixo 
assil;nado que está pleiteando emenda, que em si contém, sem 
duvtda nenhuma, os princlplos da economia politica e da scien
ola das finanoas, jt\ postos em relevo nosf.n justificaQIIo. 

Sala das sessões, 22 de dezembro de 1928.-Bu:ebio de 
Andrade. . ·-' ! 

PARECI!!\ 

A Commlslllto acoelta a emenda. 

N. 2t 

Onde convier: 

A.rt. Todas as concessões de loterias, constantes desta 
tJi to11nar-se-hllo ol'l'ectivas mediante termo que se lavrará 
·:n'Procuradoria Gorai da Fazenda Publica, uma vez. que veri
: :que o Governo não impol'Larem as mesmas em vwlaçiío do 
:nnt.rnctos anf.erlormento celebradas com o Poder Puhllco. 

Sala das sessllcs, 19 do dezemhro de 1923. - 11!. Borba. 

Juatiffcaç4o 

A emenda visn evitar no T!Lesouro Nacional pedidos de ln
,. rnniznçno por· passiveis ol'fensas a direitos adquiridos. 
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A Gommis~n,n ncreiln u cmendrr. 

N. 22 

' Onde convier: 

ArL. O InsLiLuLo do Proleccão o Asslstoncia ú Infancia 
do Hlo de Janeiro poderá, de accórdo com a concessionaria das 
J.olorias Federues, fazer exLruhir cm 192•, u loteria que lhe 
foi conccdicin pelo nrL. 22 da lei n. 3.230, de 31 do dezembro 
do 1920. Si a rel'orirln eooncessionarin so incumbir da omissão 
c da e:d.rnc~üo dcssn loteria, sem nenhuma participação nos 
lucros respectivos, o monl.ttnl.e elas vendas nfto se compul.arít 
para o ol'feilo das lel.lras b e d, do url .. 2" do regulamento quo 
baixou com o decreto n. 15. 77•5, de. O de novembro de• 1!122,• 
approvado pelo urL. :101 da lei n. 4.032,de O ele ,janeiro do 
:1922. 

Parngt•npho unico. A lol.erin n que se.refcre o ar!.. 22 dll 
lei n .. \.230, de 31 de dezemht•o de 1920, podortí sm•. •losdo
JJrudn cm qual.ro para serem exl.rahidas uma por anno, . 

Jttsti{icação 

A lei n. 4 .230, de 31 de dozoml>ro de :1020, conferiu :1 
Cruz Vermelha Brasileira c ao InsLiLulo de l'l'O/.cccão c As
sislcncin lt Jnfancia do Hio de .Tnneiro, respectivamente, o cli
reilo de exlraltir uma loteria. 

A primeira dessas institui~ões fez a extracção de um SOl'·· 
Leio c pos/.eriol'l\lCntc obteve do Poder Executivo autorizaçãCJ 
para extrahir mais trcs sorteios, o que se csttí realizando. 

O Instituto de Prolccciío c Assislencia tl Infancia do Rio 
de Janeiro, por circumstancias ele momento alheias comple
f.umeute tl humani\aria obra, não pôde effectuar siqum• um 
sorteio. 

Desc,iando regularmente obter, poJ' equidade c extensão 
do direito oue tcye a Cruz Vermelha, Yisto ser o mesmo o 
dispositivo legal que tanto a uma como a outra instituição 
consagrou a concessúo para a cxtraccilo das suas loterias, Q 
lnslituto de Proleccão c Assist~ncia ú Infaucia do Rio de Ja
neiro, Lendo, para melhor cxito do ccrlnmon, ohLido agora o 
patrocínio e o accôrdo da Companhia de Loterias FedN'aes, 
deseja, o que <! .iustissimo· lhe assegure o Congresso Nacional 
o direito de realizar a extraccão de seus sorteios. 

O qua.nlum acaso scjn apurado com essa loteria i.erú in
tegra applicacão ás obms do edificio social do Instituto, ú 
rua Moncorvo Filho n. 00, além de outras, á installacão e am
plinciío dos seus serviços. 

Em sua Lrajcctor1a de benemerencia o Instituto d~ Pro
tecci\o e Assislencia n Infancia do Rio de Janeiro, que .iá pos
sue 17 filiaes nos diffcrcn/.cs Estados do Brasil, jt\ póde Lor 
a iniciativa da cronciio de 15 dispensarias, nove créches, sei& 
hospitaes infantis (dos quacs Lres funccionando e Lres em 
con~t.rncG1íO), t.l'eS malcrnirtados, t.rcs scrvioos de exames das 
nmas rle lei/0, rlons servieos elo assislcncia ao parto cm domi-

I 
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cilio (no todo ~8 instnllacõcs) c jit nmnnt·ou cerca do '•50 mil 
indivíduos com socvot·ros cm avalia~iío mínima, cotados om 
cerca do vinte mil contos. • 

A rapida enumcracfio, em resumo ora feHa, do tão ele
vados benoficios (t podrezn do Brasil pelo Instituto do Protoc
cfio e Assistoncin ;\ In l'nncin do !tio do ,Janeiro, pt•osl.ndos, do 
sobrn demonstra a razfio de ser dn emenda ora aprosontncln e 
que encorJ•nnrJo cm si o mais philnnl.ropico o social deside
?'at!tm, não ncarrcl.n, por outro lado, o menor onus no Es
tado. 

Sala das sessões, 21 ele dezembro do 1023. - Felippe 
Schmidt. 

PAilF.CJm 

A r.ommissão ncccila a emenda com n seguinte 

S!tb .. emenrla 

Em vr.1, de: •nmn por annn~. dign-~c: «no oxórclclo p~trn 
o Qlllll •í volnrln esta lei~. 

N. 23 

Onde convier: 

Siio concedidas á Liga Brasileira contra a Tuberculos~ 
duas lotarias para serem exploradas durante o ·anno de :!92{. 

Justificação 

Nenhuma instituição de assislencia é mais um· e mais 
nocossaria ao paiz do que a Liga Brasileira contra a Tuber
culoso. 

A sua acçüo perseverante no combate ao flagello da tuber
culoso tem sido obra mcritoria, digna dos melhores en
comias. 

As loterias que lho siío concedidas si produzirem, como 
ó licito esperar, os resultados produzidos pelas loterias da 
Cruz Vermelha, iriio augmentar-lhe largamente os recursos, 
pcrmitlindo a crca~iio de novos dispensarias nesta Capital. 

Sala dns 'cssões, cm 21 de dezembro de 1023. - Irine!t 
M11chmlo. 

PAnEcr.n 

A Commissüo ncceila a emenda com a seguinte 

Sub~emenda 

T~m \'CZ d~ <~Xtllorndns~. r!iga-se: ~cxl.t'uhidas>. 
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Onde convier: 

Fica n.Cruz Vermelha Brasileira aul.or•izadu a conLinuar, 
nas condlcõos nctuuos, c, portanto, isenta de quuesquor lm
JlOStos ou onus, os soi·Leios de sua loteria, durante os nnnos 
de !924, 1925 e 1920, até o mnximo de 12 exl.rnocõcs annuno11 .. 

Sala das sessões cm 21 de dozembr·o do 1923, 

Justificação 

Afim do provêr r\ conclusão do seu g!'ande odificin hnspi
tnlar, c ás insl.allncõos necessarias aos serviços que lho incum
bem, a Cruz Vermelha Brasileira plcitonu o nhl.evo concessüu 
de urna loteria a sm· oxtrahida em comrnemorucão no 1" Cen
tcnarin da Tndcpcndencin do Brasil. 

Autol'izada n omil.l.ir bilhcl.es cm nrn l.ol.nl do 100 mil, o 
só tendo mui tudo 30 mil c collocudn J L mil e poucns, modifi
cou post.crloramonl.o os planos dn Iol.oria. conforrne tm·mos Ia
v!'ados na Procu!'ador•ia da Fazenda Publica, cm datas de Hl 
de sel.embr'o o 21 de outubro de '1921 e 1922. 

Para complol.ar a omissüo permil.tida, ainda este anno foi 
a Cruz Vor•ernlha aul.or•izatln n fnzor novas cxl.rnccõcs, o que só 
roa! izou cm parl.e. . 

Achando-se por concluir o sou irnporl.nnt.e edifício hospi
talar, obra carissima, a cujas despezns so dovo aocposocnl.ar 
ns das lnstallacõos geraos e elo um completo snrvlco de cirur
gia e Iaborat.orio, ho.ic rnuil.o vult.unsas. a Cruz Vermelha Bra
sileira encontra para o ca~o nmn solucilo intuitiva, com n 
prorogaciío dn autoriznciío ou,ios boneficios vem auferindo. 

Sala das sessões, om 21 do dezembro do 1923. - Affnu.w 
Camaroo. -- lrineu Machado. - Eusebio de Andradn, - Pc~ 
dro Lag.o. · ,J •. : 

PARI!Cilll 

A Commisslio nccolt.n n emenda com as seguintes sub
omonrfas. dns qnnos n primeira é de slmpl·cs redncctl.o o a so
gnndn t.cm por fim, como a Commissno fez em t.odos os ca
sos, limitar rsso favor no ~xct•cicio pnr·n o qnnl A vot.ndn 1\ 
fli'nscnf.t• lei: 

i.' Em vez de «nns Cl>rHlic<i~s ncl.nnes o portanto isenta 
rio fJ!HWSqtrnr· impostos on onus•, rliga-so: «nas condi~õos o 
eom ns ismH:õn~ ncLtHlns,. 

2.' Snpprimnm-so as palnvr'Ui t t 925 ~ 1 026• o cnn
nunrs•. 

N. 25 
Onde conviér: 

An Asylo de São .Luiz da Yclhict~ Drsan1parndn r. no Hos
pitnl dn l'ro-MnLre do Rio de .Taneiro. são concedidas duns. 
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loterias, 11 oadu um, com as mesmas isencões outorpdas á 
sociedade ela Cruz Vermelha. · 

Essas loterias devei·íio sel' oxl,mhidas dentro de llous an
nos, contados da publicaciio desta lei. 

Sala dos sessões, dezembro ele i923. - Eusebio de An
drade, 

htstificaç(lo 

A~ insW.u i<J(ie~ eontcmpladaB mereoerirun, si outra fosse 
a situnciio do ernrio publico, que lhes concedesse o Congresso 
Nneionnl uma suhvcnçúo directa, em moeda, paro, augmen
tndos os respccLivos patrimonios, poderem uma c outra am
pliar o cimulo de sun accAo bcmt'nzeja e patriotioa. 

O Asylo rlo Silo J.n i?., funrlndo por llm ooncossionario do 
loterias. n visconrlo Ferrelrn do Almeida, abriga neste mo
mento ~70 vellllnhoH rk ambos o-; sexos, que vivem ahi o ni
Limo qnnrtol da lJXislencla, rodeados do conforto e caJ·inho. 

O Hospital da Pro-Mntrc do Rio de Janeiro, de fundacão 
reconte, t.em ganho, gmçaR á intolligecnla e á t,enacidadc de 
seu.~ rlircctnros, um impulso prodigioso, dispondo já do ap
pnrolhnnwnt.o modelar· pnrn receber 80 gestant.es. 

O rcsnll.ndo rlessas loterias LeriÍ, .pois, destino perfeita.· 
mnnto ,in~lo c lo11vavfll. 

PAI\lilCEJ\ 

A cornll"issüo acccit.n n emenda com a seguinte 

Sub-eme!lda 

Em vc1. dr' cilent.ro de rlous annos, contados da publicaoão 
dosin lnb diga-se: cno cxeroicio para o qual 6 votada o~La lei:.. 

N. 26 

AccrMcent.e-ae onde convier: 

Art. Fica o Governo antori~ado a arrendar, pelo 
prazo qno ,inlgar conveniente, os terrenos do marinha demnl'· 
ondos e jâ explorados, á emprozn que, por meio de mnchinnR 
magneto electrioas, ou outro processo aperfeiçoado, benefi
ciar as areias monazltioas o montar no pai~. dentro do pt·a~o 
dtl i8 me~es, a contar do. n.ssignatura do t•espectivo contrnclo, 
uma usina de trt\tamento das terras raras da monazitn. sri 
podendo exportar o. n.rein beneficiada <lo accôrdo cum as con
dições e pre~s .quo o Governo fixar: 
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§ 1.' O conLracLanto bcnoficitmí as areias· nas proprlas 
,jazidas, pagando, como preço do arrcndamonLo, por tonelada 
do areia bcnoficiada, uma imporLnncia correspondente ao do
bro da média dns taxas pagas, para cl'porLar,üo da areia 
bruta, pelos actuaes contl'llcLanLes, nos dous ui Limos annos. 

§ 2.• Ficam resalvados os terrenos do marinha jú con
cedidos por contractos, cujos Lermos nüo poclerúo soJ• alte
rados. 

Ao art. 1•, n. 01: 

' Supprimam-sc as palavras desde "lei n. 3.0111" aLú final, 
elevando-se a rospcoLiva vm•ba a 2u0 :000$000. - Mm•cUio tio 
Larerda, 

Justificação 

O processo até hoje empregado no aproveitamento das 
areias monaziticas de propriedade da Uniúo poucos resulta
dos tom dado pum o. oraria publico. 

A exportaçüo só permittc a cxploraçúo das areias ricas, 
deixando-se abandonadas as jazidas quando a porcentagem 
dos ·minemos que enriquecem Laes areias desce a· cel'La pro
porção. 

No entretanto, essas jazidas, abandonadas por já Ler sido 
dellas retirada toda a areia rica, silo susceptivcis de aprovei
tamento c pódom pormiltir a cronção do uma industria nova 
entro nós. 

A autorização contida na primeira parto da emenda Lorna 
passivei a exploração dessas jazidas abandonadas, obrigando, 
no mesmo Lempo, o tratamento da areia cm nosso paiz. 

O prcco fixado pura o at•rendamento é o mesmo que o 
orçamento ·.ora vigenLo estabelece ·pam o arrendamento das 
jazidas ricas com o fim do exportar as areias, preço reprodu
zido no n. <H do art. 1' do projecto cm discussão. 

E' indisponsavol, comtudo, para pormittir a creação da 
industria da monazitn entro nós, uma voz que um contracto 
existente, autoriza, por longo prazo, a exportação da areia 
bruta, impedir a alteração das condições desse contmcto, que, 
modificado nos termos do referido n. 01. viria constiLuir it•
rcmovivol obstaculo no apparecimcnto do tal industria, com 
graves pro,iuizos para o paiz, 

A parto final da emenda manda, pois, supprimit' tal dis
posição do n, 01 do nrL. to, elevando a respectiva roncln, au
gmonto que a exploração das jazidas hoje abandonadas virá 
determinar. ';(. 

PARECim 

Dada a complexidade do dispositivo desta omcndn, n 
commissi\o ouviu n respeito o orgão competente da ndmini~
tracão que, pela Directoria do Patrimonio Nacional, julga qua 
clla não nccarret.a prejuízo do cspeclo alguma, pois a atlminis
tracão no devido tempo, quando solicitada por quem de direito, 
torá c·nsejo do examinar rneticulosa1Ucntc," ponto por ponto, 
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cada uma das qucstúos que so poderão trnnsformnr em clnu
~ula contl'ltctual, e, cerlamente, os intcrc·ssos da União serão 
pcrfoilumcntc atlcndidos c rsalvados. •rratando-sc. accrcscen
ta aqucllu clircctorin, ele mera autol'izar;ão que não crôn direi
tos nem ob!'igru,,õcs não se encontra desde logo moLivo para 
levantar opposicão. Uma vez que a rcpnrLicfio compotontc, le
gal e lcchnicalllenf.o, pela qual correm as qucslõo& o estudos 
aLLinenlcs :\. muleri11 não enconl.l'U inconveniente .na emenda 
que examinou a Commis8ão ,de Finançus -pensa que olla podo 
SOl' UCCCita lllCllOS quanto UO § 2" C]UC contem Ulllll t•esalvn 
dcsneccssuria, A ultima parlo .da emenda que se refere ao 
urt. 1", n. 1, não podo ser acccita porque faz uma elevação do 
verba não jusLificndn, contando com augmonto do renda de
corrente llc uma autorização que ·não se pode affirmar quo 
scj!L usada pelo governo, c manda umiLLíL' a citar;ão do leis 
que >c refere a rnaLeria do dispositivo n quo allude. A' Com
missão é rl'ois elo parccor que a emenda seja approvnda com .·a 
seguinte 

Sub-emenda 

Suppl'Üna-se o final da emenda a partir do § 2• in~ 
clusivc. 

N. 27 

At·l.. Vica isenl.o rle quacsqucr direitos o tu.xas aduanei-
ras o Jtmtcl'ial importado pela Prcl'eil.um de Bcllo Horizonte 
pum u installação na capital do Estado rle Minas Gcracs de 
um rogu!ndor publico clcotrico c seus aocessorios, de accõrdo 
com a factura consular do Consulado Brasileiro do Havre, do 
2G de )ulho de 1923. 

·sala das sessões, 21 de dezembro d() 1923. - Bernardo 
Monteiro. 

Jnstificação 

A Prefeitura de Bcllo Horizonte adqu-iriu dos Ateliers 
Brillior Frúres, ele Paris, um regulador publico, a ser instai
Indo na torre do ediJ'icio do Conselho Deliberntivo, com rnmi
l'icacõcs internas neste cdificio, c para o da Prefeitura, na 
avenida João Pinheiro. 

A tarifa. da Alfandega, sendo mu ilo elevada, por não ter 
classificaciio propria o material, impõe um pagamento de di
reitos, em quant.ia superwr ao respectivo custo e, tratando-se 
de um serviço de real e cvident.e ut.ilidade publica, é j11•ta a 
concessão da isenção de direitos e taxas. 

A Commissüo acceita a emenda. 

I 
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N. 18 

Onde conviór: 

.1~' concedida Jscncfio de todos os direitos de import.ll.Oiio, 
inclusive tnxus do expediente c addlcionaes, para todo o mnt.e
riul Importado pelo governo do Esf.ado do Celll'tl. e destinado 
11os sel'VJCUS de esgoto c abusl.ecimento d'agua, ora em 8%8-
cucfln nn cnpllnl do mesmo Estado. 

l:lnln das sessões, 21 do dozombl'O de 1923. - Jo4o Tllomt! 
- José Acciolv. 

Justi(icaç/J.n 

'l'mtnndo-se do seJ·vlco publico, é justo que seja conce
dida 11 lsen•)fio n que se J'cfero a emenda, tanto mais quanto 
concessões idenl.icns toem sido feil.ns pelo Congresso Nlloional. 

PAilEC!m 

A Cnmmissão aeeeil.a a emenda. 

N. 29 

Onde convi6r : 

Em obseJ•vancia ao que preceitúa a 2' parte do art. 137 
rln. lei n. 3.~54. de 6 de janeiro de 1918, que conatit.ulu a 
elnsse dos praticantes a primnirn cntegorin do pessoal titulado 
dn Est,rada dt• Fnrro Contrai do Brasil, cm-vi do art .. 106 do de
llrcto n. J:J.n~o. de 2u do dezembro de 1910 qno regulou o 
n~sumpt.o, n Governo cobrará os emolumentos relativos aos 
f,if,nlos, tios pmt.icantes cxtmmnncrarios de conferente o de 
cnndnctm· de trem, cffcct.ivando-os pam todos os offoitos a 
cont.nr da data cm qnc foram approvados em concurso. 

Justi.fwaç6.o 

O aJ•t. 137 da lei n. 3. ~M. de 6 de janeiro de 1918, con
sutuiu a classe rios pmt.icant.cs a 1' cat'ogoria d'o pessoal u; 
fulado. O art. 106 rio decreto n. !.3.940, do dezembro de t9t9, 
J'cgulando o Msllmplo, estabeleceu á priori, na conformillade 
rio a.rt .. 61 rio decreto n. 8.610, de marco de i9H, o collllurso 
pm·a admiss~o ao cargo, Submet.f.irlos que foram a esse concur:• 
sn c dcvirlnmcnlc approvarlos, ~SSüR funocionarios jtl deviam 
[PJ' sirln f.ifnlnrlos. nt.t.cndcn:'ln ao qnc rlispllc a lei n. 4.632, 
de 6 de .iaJH'il·o rle 1923, dispondo sobro os vencimentos dos 
nwsmos. l~s>rs rmprngnrlos nssignarn n pont.o diariamente, t.ra
halham C<1ncomilf.nntcmrntc, com os rlemnis c recebem venci
mentos rqnivnlcnlcs. Não hn, pois, nugmento de um re&l no 
or~mncnto ela dcspeza, mas sim no da receita. . . 
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O ur·l .. 106 do decrol.o n. I a. U-10, de 25 de dezembro do 
11119, quo regulou o caso, diz o seguinte: cA admissão na pri
meira oat.ogoria tlc qualquer· clnsso do pessoal tltulado prece
rlerfl Hcmp,·o omwtu·Hn, com I i bordado do insorlpollo, respeita
dnH as dispoôiçúos da foi, dovondo l.or pl'OJ'eronoia na nomeaçlo 
os Jornaleiros dn Estrada que l.onham sido classificados. 

Suln !las scssl!os, 21 de dezembro do l!l23. - lrineu Ma
chado. 

PARIICJJ:R 

A Gomrnlssfio de ncoôrdo com a sua ntl.ltude em casos se
mololrnnl.os nos diversos orcamontoe opina psla ro,loloftr da 
cmomln. 

N. 30 
AcoresoenLe-se: 

ArL. Os jornallat.as pro!issiooaes, em etrectivo e:rer .. 
cicio, qno oxhibirom earl.eiras de identidade paRsadas pfila A~
sociaolio .Brasileira do Imprensa, ou pelo Girculo de Imprensa 
gosarfio do abal.imenl.o de 60 '1• D88 passagens simples ou de 
Ida e volta, em l.odns as ferro-vlaa federaes e navios do Lloyd. 

Sala das sessões, 21 de dezembro de !923. - Irineu 
Machado. 

lmtificaçiJo 

A emenda reproduz o art. 47 da lei vlsente. 

A Gommisslio nccelta a emenda eom o seguinte 

Subw!itutit·c 

Al'L. Cont.in(ra em vigor o art. 47, da lei n. 4.625, de 
31 de dozombro do 1922. 

N. 31 
Onde eonvier: 

Art. ConLinúa em vigor a lei n. 4.440, art. s•, de 31 
de dezeDlbro de 1921. 

Sala das Commissões, U de dezembro de 1923. - Ber
nardino MontriN. 

lmtificaçdo 

Lei n. 4 .HO, de 31 de dezembro de 1921: 

Arl. 5.• Nas vendas de bens judicialmente autorizaàa~. a 
que se refere o art. t• do decreto n. 3.967, de 27 de deaembro 

• 
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ue 1010, caberá, sempre, ú União, como imposto do i'Onda, a 
dccirnn parlo da pot·contagom dos porteiros dos auditorias, a 
qual pnssa.a ser, cm cada loto apregoado, do 5 % até o maximo 
do .50:000$, cobrada apenas dos compradores. 

§ 1:• Quando o producto da venda exceder do cincocnta 
contos de réis (50 :000$000). os referidos scrvcntuarios da 
justiça nada mais perceberão, cabendo entretanto ao .Estado, 
afóra os 10 % já mencionados, 2 1/2 o/o do producto que pas
sar daquella importancia ató á de cem contos de ró1~ 
(100 :000$000). 

§ 2. • Os conhecimentos da Recebedoria, cm ambos os ca
sos, devem ser juntos aos autos, logo que seja recolhido o im
posto mediante •guia do escrivão do feito, tornando-se isso 
indispcnsavel para se tornar a venda definitiva. 

Sala das Commissücs, ii de dezembro de :1923. - Ber
nm:dino J1I onteiro. 

A Commlssão nccelt.a a ·emcndn com a seguinte 

Sub-amanda 

Accrestlcnlo-so in fine: 

.... observada a jurisprudcncia firmada pela Côrte de 
l\ppellação a respllito, para o fim de ficar definitivamente 
onleudido que, os bens a que se refere o art. 1', da lei nume
!'0 3.967, de .27 .do dezembro ·de ·1919, síio unicamente os que, 
antes dessa lei já eram obriga!oriamllllte vendidos cm hasta 
publica. 

N •. 32 

Ond~ convier: 

Fica revigorada a autorizaciio contida na alinea VIII do 
art. 2" da lei n. 4. 625, de 31 de dezembro de 1922 (Orçamento 
da Receita para 1923) • 

Justificação 
... 

Em vista dos bons resultados obtidos pelo ·aoverno til1 
revisão de varias contractos, com evidente melhoria das clau
sulas relativas a onus e intereses do Thesouro Nacional, é do 
toda convenicncia que se renove para o proximo exercício a 
autorizaolio conferida pelo ·areamento em vigor . 

. Sala das sessões em 2:1 de dezeml:>ro de _:1923 .. - Euseb.io. 
~~ And~ade. . ' .. . __ , 
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l'AI\llCJm 

!\. Commissüo ncceila a emenda. 

N. 33 

Arl. Nos con!Jccímcnt.ns c 1!\lÍal! para pagamento do im
postos 3Crão arredondadas pura cem réis, as fracções dessa 
quantia. 

N. 34 

Art.. Sos cutcnlos pam pqgamcntos a serem effectuados 
pelas rCJll\rtiçõcs fedcrac.'i, scr·ão desprezadas as íraccões me
nores do com réis, não figurando nos cl1eques do pagamento 
ft•acçües dessa quantia. 

Justificação 

Não 6 Jll'Ceiso demonstrar_ as vantagens que esses dous 
disposi f.ivM vemn lrnr.cr tis J'C pai'Lições cm seus servioos do 
contnbi!idndo. 

São duas columnas que dcsappnrcccm no trabalho das 
sommas com elevado numero de parcollas. 

Além da gJ•nnrle economia 'de l.cmpo traz ainda vantagem 
para a renda ela União os dous artigos acima. 

Senado Fcclcral, sala das sessões, 21 · de outubro do 
1!123. - Manoal Bo1·ba . 

. PARECER 

A Commissíio acccila ambas as emendas. 

N. 35 

OnGI.e· convier: 
Fica a Associacíio Central Brasileira. de Cirurgiões Den

tistas isenta do pagamento de todos os impostos de Imporia· 
cão para o material cil•uJ•gico dentaria liestinado ã installu
çüo da Assistencín Dentaria Inf~ntil, cujo edifi~io estã serulo 
construido. na esplanarla do ex\mcto morro do iSenado. 

Sala. das sessões, 7 de l:lezembro de 1923. --J(}sé AccioZv .. 

Justificação 

çomo á do dorninio publico, a Assooiatão Central. Brasi
leira do Cirurgiões Dentistas resolveu, por· iniciativa pnrli'-

s. - Vol. XIV 39 
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culil'L', crear nesta Capital uma Assistenoia Dentaria Infantil 
Modelo, para o tratamento dos dentes de crf.'ancas pobres. Eeta 
idóa recebeu logo o applauso de toda a imprensa e o apoio 
moral e material da população desta cidade, tendo aquf.'IIa as
sociação dentro de espace de tempo relativamente pequeno 
adqulrillo por subscripclio publica a quantia necessaria para 
a oonstruoção de um grande edifioio, já iniciado, e pretende 
agora encomml'ndar nos Estados Unidos o material oirurr!oo 
dentario indispensavel a essa installação. Devido, porém, á 
baixa do cambio e consequente alta do dollar, nAo pod81'á rea
lizar essa encommenda se não obtiver isençl!.o de impostos al
fandegarios, que para estes artigos são elevadissimos, pagan
do cada cadeira de operações, como demonstrou o presidente 
da commissão organizadora, só de direitos 5:7ooeooo. Como 

. se tr[1ota de uma obra de indisoutivel beneficio publico, e que 
nio Sl' realizará se o Congresso nl!.o vier em seu auxilio, flca 
perfeitamente justificada a presente emenda. ·-. 1011 Accio&v ... 

P.AI\IlCIICR 

A Commissão acoeita a emenda com a seguinte 

Sub-emenda 

Del!Oil da palavra "destinado", accreacente-se "uolUiiva
mentD. 

... ae 
Ollde ooavler: 

Ficam isentos de impostos de lmportaollo e expediente 
todo o maohinismo e material destinados a estrltl<ias de ferro 
construidas ou a construir pelos Estados ou emprezas parti
culares que com elles tenham contracto. 

luatificaçllo 

A medida proposta na presente emenda tem em vista fa
c!litar a construcção de estradas de ferro sob a responsabi
lidade dos Estados, feitas por elles proprios ou por terceiros, 
em virtude de contractos ou concessões . 

. , .Por outro lado procura incrementar a acquisicão de ma
terial para o trafego de estradas de ferro já existentes, que 
veem luctando com a crise de transporte, oriunda do graudo 
augmento da produccão nacional e encarecimento do mate
rial ferro-viar1o. 

Demais, é justo que se conceda aos Estados os mesmos 
favores que tem a União para a oonstruccão e trafego das suas 
estradas de ferro, quando é sabido que os Estados para au
gmentarem a sua rêde ferro-vinria luotam com muito mais 
difficuldndes que a União, prestlindo, no omtanto, a eata o 
BI'&Dde B!!X!Ilo no jD.t9rcambio comme~c~al. 
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E si é verdade que a União vem ha muif.o tellij)O auxilian
do os Estados nas consf.J•uccõeri de esl.radas de rodagem, com 
maior razão devo auxiliai-o~ na construociio de estradas do 
ferro e desenvolvimento das jú existentes. 

A iRencão de impostos para a importacão e expediente do 
machinismo e material vem, •para isso, concol'rer lie .modo 
decisivo. 

Sala das sessões, cm ~~ de dezembro de 1928. - Cal'los 
Cavalcanti. - Affonsa de Camai'(Jo. - A .. .Ueredo, - L~ti: 
Adolph.o. - Munu Sor.tré. - Generoso Marquei. 

PAIIIlCIIIR 

A Commissão acceita a emenda dando-se-Iho a seguinte 
redacção: 

cO Governo é autorizado a isentar, em cada caso, dos di
I'eilos de importação c BXJlCdiente todo o ma()hinismo e ma
terial destinado a estradas de feri'O que os Estados construi
rem, o a dar, uo todo ou em (lal'l.e, os mesmos favores aos que 
os Estados façam construir por emprezas ou pessoas que com 
e!les terlham con traato, quando solicitado pelo Estado•. 

N. 37 

Art. Fica o G(lverno autorizado a applicar desde Jíl 
no pagamento antecipado das .notas promissorias devides pelo 
Theeouro Nacional ao Banco do Brasil o saldo da Carteira de 
llr•rlr,~nnr.os, na ímportancia de 399.225:567$ e em poder do 
mesmo Banco. 

Pamgrapho uníco. O Governo contratará oom o Banco do 
Brasil novos prazos e juros modicas para o pagamento do res
tante do debito a que se refere o disposto neste artigo. - A. 
A:eredo, 

PARECER 

A Commissão acceHn a emenda uma vez que no momen
to não ó possível outra soluQão. 

N. 3S. 

Onde convier: 

Art. Continúam em vigor .o art. 50 e seu paragraplro 
uni c o, da lei n. 4 .1125, de 3! de dezembro de 1922. 

Rio de Janeiro, 2! de dezembro de i 923. - Paulo du 
Frontm. . .......... JJ 

I 
I 

I 
I 

11 

li 
I 
I 
'1'1 t.~ 
I'~ 
;li·, 1!i 
li 
:I' li 
I' 

- ri! 
1

11 



612 /.NNAES DO SJ>NADO 

1' A llllC E 11 

A Con1mi~:<ITo ueceila 11 ellll)llflll. 

N. ao 
Onde convii) r: 

Al'l. Pienm· 0xwnsivus :ís companhias que ~xtmhern 
nico euJJJhusl.il'el ou diHLillnm schislos !Joluminosos, as lliil.IJO
sicües rio url. 50 dn lei n. t, .ü25, de :Jl de do1.cmbro de 1!l2~. 
hom assim Plll'll os sub-JH'orluctos correspondentes. 

lliu de Jnnciru, ~~ de dezclllbt•u de 1023. - Paulo da 
Proltl.iai,. 

PAili~CMl 

A Commissúo uccr.ita a eJnemla com a seguinte 

N • .lO 

Onde convier: 

"ArL. Continuam em \'iJ<OI' "'" aJ'I.s. ~" nH. VH r VT!I, 
al'I.R. 13, ·17, IH, 2!l, 20, !Vt, :JO, "0, .'ii, .'Jl), /17,52, G:J, Gl,' G2, 
ü.\, Qü c G7 da lei n .. \. ü25, de :li de dc1.cm1Jro rln ·I 022, 

1111> de Juneii'•J. 21 de tle1.em1Jt•o de Jn23. - Paul•! de 
Ji'ronlin. 

1\I!II>CEI\ 

A Com missão acoei Ia a r.mr.ndn nos se,gu inlcs teJ'lllOS: 

Arl.. C:onl.immm r.m l'ign!' os arls. 2•, n. V, LO, L L, ·12, 
l 'l ·•3 ''t' ·><' 31 \0 'I "' "' "I "'' "'' "ü "1 ü' Gti · , , ""' , .. 11 ._.o, · 1 • 1 •I , ·lu, •I u, o) , v .. , o)oJ, l) , v , •J, \I 

c ü7 da lei n. -I.G~ti, de 3L de dewmbJ•o di! 10~2. 

N . .\1 

Al'L. E' conccdidn iscn~ão de direitos o 1lc todos os im
po;;l.us uduanci1·os :ros mul.criacs c nppnrelhos n importar, des
tinados á conslrucciio c insf.allucão do rnstituto do Cnnccr e 
Hospital de CanctJi'u,os, tia Fundação Osw11ldo Cruz. - Men-
dow'a Martins. · . ·' 
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Jusli{icnçtio 

A lei OI't;nrnenlnl'in dn pr·t~sPnl e rxercicio consl·gna a 
pnsHihilidndc rir l'nvrll'rs a t'Jrracsquer inicial ivas, t.Jo profe
l'flncia no estudo n l!·:llamcnlo do canccr. (l) Nt1da mais rn.
mnvrJI, Ao ·pnssn qrrr, nos demais paize,, n pr•oblcma rto cn.n
r.tH' van rntweemnln as maitwes ut!.l.ellf;õrs pnJ' paJ•I.c (lo podct• 
puhlien, flllrLr'rJ nó~. nada lia ainda pat·a contrat•im• l.urnanbH 
mn.J. A Jlundnufio Oswa·Jdn Cr·uz decidiu que scl'ia seu p·ri
moit·o omrpcn-ltn saliir•, {JUnnl.o unte.;-, ria >HLnncão socumlal'la 
ern fJIH!, n tnl l'fl~J}Oi/.o, no~ t!ncontl'nrJIJns; c.•, mC11Ct1 da gonc.
J'osidnrlo dü 111/ll ~_!.wnn(Jn enJ'IH:fin naJr•icio, vnn enl't'eul.nt• o 
cumplnxn prn.fllmna rfrr tJnncer•, 

Po\flgGI! ••• 

;\ C:nmn:i;r~iin nt:rnil.a n rnlfindn. 

N. 42 

(~nrln r:nnvir•r•: 

Ar·L ].o'innrn isenl.ns do.< rlir.•cilos aduaneiros os mnchi-
nisrm>R o o mnl.cl'inl imporl.ndos para n primcit•a insl.allacão 
lrydr·o-clocLricn rloslinada no scrvico de illuminaoão publica 
o par•f,icular• c J'rwçn na cirlarltJ rln )fncoi6, em Alagrlas. 

Sala dns Commissõos, 22 de dezembro tlo 1D2ô.-Mcn
dmrê'll Marfins. - A 1'Wr.ju GríiJs. - Eu.vcbio de Andrade. 

Jttstif'icação 

Pnrquo so h·nla da cxecut,iío rio serviço publico, rio nlf.a 
relovnncin rrnra n capil.nl rle 11m rlos F:si,nrlos da União, o lam
hrrn porquo a rrnonrln r•r•pr•orluz fnmrrs sempre concedidos 
cm casos idonl.icos, rlisponsnmn-nos de .iusl.ificnl-a com mniol' 
nrnpl il.urlo. 

f'.\RllCEn 

A r:omrnis~iin ncceita a emenda. 

N. 43 

No computo dn rcnr.ln liquida dns !lmpr~zas, que exploram 
serviços de uUiidndn publica, mediante tarifas fixadas em 

· eonl,racto, RCI'iio levadas em contn. alrim dns dcduccõr,; a que 
so refere o n. TII, lottrns n. b. c o d rio m·t. :H, dn lei numo!'O 
4 .2ü5, do 3·1 de dezembro de W2~. tnmbcm ns qnotns: 

a) pnrn deprccin~ão do mnf.erinl; 
b) pnrn dospozns om obras novas, drrrnnte o nnno, inclu~ 

sivo pnra o mnterinl nclquirido para tnl fim; 
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c) para o fundo de amortização de valor dos bens rever
aiveis. - Meftdonça Ma:rtim. 

Justificaçljo 

· As companhias de utilidade publica, desde 1920 gosam na 
Inglaterra de i!lilllçllo completa do imposto de renda. Em i9i9, 
no Revenue Finance Act, secção 52·1 - (b) parte V foi in
oluido o seguinte artigo: 

"Fica estabelecido que esta parte do presente decreto, du
rante o exercício financeiro de 1/21920 a 31/12/1922 n!lo se 
ãpplicará nos lucros de: 

1) companhias quo exploram no Reino Unido qualquer 
serviço de gaz, abastecimento d'agua, electricidade, bondes, 
torça hydraulica, docas, cannos ou estradas do ferro e que, 
por ou em virtude da sua concessão, estejam impedidas quer 
de augmentar as suas tarifas, quer de distribuir qualquer 
porcentagem de dividendos superior á autorizada pela referi
da concessão . " 

Em 1922, ao ca:bo de tres annos de goso destli isenção, en
tendeu o Parlamento inglez prorogal-a por mais tres annos, 
Isto é, até 1925. Si a medida tomada pelo Poder Legislativo 
e o Executivo •britanico se justifica no Reino Unido,. muito 
·mais justificavel será ella em um paiz como o Brasil. 

Entre nós, as il'mprezn:s de utilidade publica, desde 1914, 
atravessam uma existencia precaria, sendo, desde 1920, ainda 
mais critica a situação dellas, devido á ,profunda depressão da 
taxa cambial brasileira. 

Obrigados a importar todo o seu material do estrangeiro, 
ellas te em qu·e. fazer face a orçamentos de despeza duplicado• 
e triplicados, multas vezes, o com as mesmas tarifas do iO, 15 
e 20 annos atrás .. 

O monopoli-sta de serviço publico ó um monopolista aui 
oencris, po!'Que elle não trabalha, como os outros industriaes, 
protegidos pela liberdade do commercio. Inflacção d(, meio 
circulante, desmoralização da taxa cambial, encarecimento do 
custo de producção, alta de salarios, augmento de taxa de 
,iuros, nada disto affecta o preço da sua mercadoria que é 
destinada a ficar sempre dentro das tarifas rigidas, estipula
das nas respectivas concessões do poder publico. 

As deducções acimr. pedidas. para o computo da renda 
liquida tributava! dossas compan'hins, representa um acto d~ 
estricta justiça, que lhes é devido, uma vez que níío se queira 
chegar aM onde foi, na sua lealdade, o Governo inglez. 

A deducçllo da lettra b; da omonda, niio é mais do que a 
reproducção do principio ostatuido na seguinte clausula da. lei 
dos Estados Unidos de 1917, regulando o .imposto de ronda nas 
sociedades anonyrnas:. 

"O imposto estabelecido, neste artiJio, ni'io se applicn 1i 
parte da renda liquida não distribuida, ,e que for actualmente 
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appllcada e empregada no desenvolvimento da empreza ou 
que for retirada para ser investida 'nas suas necessldad~s ra
zoaveis. " 

As outras duas silo admittidas pelas regras ccnÍhecidas 
nas instrucções baixadas pelos governos de varies palzes, para' 
avallacllo do .que seja liquido· tributava! da renda das corpo~ 
racões. 

A Commlsslo &llCleita a erne'llda. 

N. U 

Elevem-se de $120 pa'ra $150, e de $400 para ,$450, os li
mites que o n. 10 da lei da receita do exeroicio corrente de
kletermina para a base da taxaçllo dos cigarros e cigarril•!las 
de producçlio nacional. - Jus.to Chermoot. 

lusti(icaç{lo 

Os actuaes limites da base de t!llmçiío do produoto !oram 
fixados •h a mais de oito anni>S, datand·o, portant.o, de uma época 
em ,que os factores determinantes da carestia geral nlio ti
nham, a intensidade que é hoje conhecida. 

A'quelle tempo fabricavam-se cigarros cuja venda, máo 
grado os limites da taxaollo ( 120 réls por carteira ou maço de 
20 cigarros) era capaz de offerecer uma margem mlnima de 
luor~s, o que já hoje é absolutamente impossível verificar
se, por isso que, deixando-se de parte o valor do fumo em
pregado, apenas os rotules e mão de obra de cada carteira de 
20 cigarros absorvem em média um preço superior ao dos li
mites da venda, promovendo, por conseguinte, uma situação 
de constrangimentos e embaraços para os industriaes daquelle 
ramo intenso de commerolo. 

As taxas do imposto vieram sendo augmentadas successi
vamente 11esses ultimas cinco annos, mantendo-'Se,. porém, ri
gorosamente os limites dos preços de venda do produoto, ·de 
fórma que ao fabricante só é permittido accresoentar l!.quelle 
preço o do imposto, collooando-se assim na contingenoin de 
vender invariavelmente o producto por igual quantia, ainda 
que, 'como no presente momento, pague pela materla prima, 
envoltorios e mão de obra mais 50, 60 e até tOO ,.. do que pa
gava ao tempo da fixação dos limites, cuja alteraç!lo a pro
sente emenda claramente justifica. 

Essa situação insustontavcl sc verifica sobretudo porque 
os limites estabelecidos em lei para pagamento das taxas rte 
Imposto vedam aos industriaes qualquer augmento de preço 
(f.e venda sem n nnus do pagamento de uma maior taxa, o quó 
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rí condemnnvel soh lodos ns pnntos riu vista fiscnes, porque im
poria na defesa do uma situnçfio om .que o industrial q11iwss~ 
nugmenlaJ• os tributos pagos, som beneficio algum llUI'Il ns 
~cus pmprir•s interesses. 

Não é admissivel quo vigoro ainda um J•ogimon de l.uxa
çüo hn:sendn ·rm Jll'r~ns r•slnhrJicchlos IIU mais tlc nilu nnnos 
quando cmm nutms, ovillenlomonl.o, ns condições tio merendo 
nn v.cquls1çüo da mal.eria prima e demais utilidndeo de in
dustria. 

As muls elemcnl.aJ•es noções do nssnmpto mo9f.rnm como 
é impJ•esolndivel quo esses preços sejam elf~VIldos 1111 pl'opnl'• 
çfio do onoarocimento da mnlePia prima, tio que dnJlOIIdn o 
custo do pl'Oducto, ulteruçiio esta tanto mais syrnpnl.hlca qnan
to é certo que com elle os fabricantes tJ.Oderiw 1wg·ocint• com 
os lucros lndispcnsavcis t\ satisfação do;; cnCill'gl>R que '·"~ 
oneram, som que, por nu i. !'O Indo, yenlm 11 emt'IHill pl'llpnsl 11 
acal'rctnr quulquet• rlimlnuiçiio dn J'rndn. 

PARECEn 

A CommiRsiío accnil.n 11 emenda. 

N. 45 

Oni.ie cori\'\ier: 

API.. Os casulos do hicho de seda. quando importados poln~ 
cmprezas que tenham firmado contracto com o Governo :no.'!l 
bermos do decreto .n. 1!1.1-54, de 15 de setembro de 1923, 
pagat~1o 50 % dos imtJostos o ta."tas cstahclecidos na Tal'ifa 
das Alfandegas. - Marcilio rlc Lace1•da. 

lusti(1'caçiio 

O Co!J.gresso Naei{)nnl, considerando os •incalculaveis IJc. 
nef.icios qu<1 trará .para n riqueza ccoMmiõa do .paiz, a .Jm
plnntnçuo da sericicuJ.tura .tratada e eXipl{)rada sob os molde~ 
sciantificos adoptados p•elos .paizes grandes productQl'CS da 
seda, pela lei do orç:tmento da dcspeza pa.ra o corrente e:ter
cicio, no seu 11rt. SO n. 22, a.ut<Jrizou o Governo a. conceder. 
fav.ores ás primeiras eompl'ezas que se dcdica.'!Som á eXJPiora
çlio da scricieulturu., sujcitando-so ás eondi~õcs prcscriptas 
nn mesma disposiçã{) orç.amcntnria e na~ demais que ho,ie 
estão inclnidas no decreto n. 16.154, <lo 15 de setembro de 
1·023; favorr.s esses que .realmente, cm sua quas1 •totaH<Ia
de, revedem an!.CS aos criadOl'CS d{) qu•e ás pro.prias cmpre
zn·S, 11s quaes sô indircct,nment.c são bonefic1aélas .. 

Dentre as condições impostas !is em>prezas .para pode11am 
gosa1' desses favores, .cstnbclcc~ram~qo ,as de •terem eUas um 
ca\Jilal min!mo d•o 1.500 e<~ntos de r6is, de manterem esta
be ccimentos <le selecção de ovos ou sementes d·O bicho d:. 
seda, com capacidade de sclcooionarem· c distribuírem um 
mínimo <i•e dez mil on~s. de garantirem .a oo•mpra de todo~ 
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os cnsrutos .produzidos .com ns ,ementes que distriliuirem c de 
mnnt.orcm ·Um ou maiH est.nbeteoi.montos do .fiacíto ·e torsllo 
do fio do seda, com oa,paoi.rlade suff<i•ol•onte .para 'utilizar toda. 
a pt•oduoçiío de onsu!Ol!. 

E' evidente, entretanto, que, nlto oiJstante o maximo de 
f.t'llhalho que rpossn ser desenvolvido petas omp.rezas no sen
tido de propagarom e do Implantaram n criação· do bicho 
da Roda, a praducçiio cm oasu los será .poJ.o rn!lnos durante 
um ou rlo'us nnnos, insuffJ.oicntJo para •alimentar os .tra.!J!lllbOs 
rins flaçOcs n das torsõos .qno -cllas ·siio obvig!lldas a mnnter 
nos i,()r.mos do rlecroto c i tndo, nií.o pod<lndo assim S<lr oom
pcnsndos os e~wiLnes -exigidas para essas instaltaçlios com a 
crtpacidadc impostn ·P~Io d.eorof,d de fnvores; por outro .lado 
es~ns emprezas prooizam de,gde já formar e ijducar a m11o d~ 
ohrn, iRf,o <!, o operaria parn os serviços do fiação e do l.or~ 
Híío da seda. que fal-ta no pai1. inteiramente, pela ausencia do 
industrias do gllnoro, de modo 11 que .possam estar ellas appa~ 
relhadM .pnm quando tiverem de f.raba;Jhar com os casulos 
rln producçiío nacional. 

Pnra o fim de nttonderem-~o •ás nooossidados antes ox~ 
postrts, ,jnsti.ficn-se n ooncessiio do •ravC>r oonstanf.c da ~mon~ 
rln. com o crnal, aJi.às, apenas so compensnrã urrna parto dos 
pre,iuiws o sacrificios que forçosamente uma industria nova 
noarrotn ati! a formaçfío rio seu operariadr,. 

PAftF.CBH 

A Comrnissiío ncceil.n n emenda com n segninf.o 

SniJ-om.enda 

Depois rins palavras <quando i mport.ndos, n·ncre~ccnt.r-se ~ 
«na vigonciu rlcst.n lei>, () mais cnmn eslií. 

N, ó6 

Onrlr cnnvi~r: 

,\ri.. ü• r.~tnlogos imprn~~os. com on sr.m gra'~1raq, 
plinl.ogt•avura.·. r ?nmclhnnt.r.A, coloridos ou em uma só cô·r, 
lr~hmrln rlc ;,,;.,urrq;(N< rr.fr.rr•nt.cs :i :t!n'icult.urn. horticulturn. 
ft'tti:l ic;rll.ttt·,t ,, flnl'irulf u rn. rJc<;t.inarlns :í rlistribniçfio gratui~ 
ln. fiillflll'fir• '·" r! i PI' i to~ d,1 importação do nrt.. 606, taxa !50 
l'íq~, e(lmo liv1·os imprc~~os. 

;:nln cJn;. i'l'''"ile,, ~~ t.l<' rlr.zrmbrn tle ·19~~. ·-· !1-incn Ma. 
l'ltnd''. 

J11.~ti{icaçiío 

Diverso;; li<1!;(JCinnle5 fir.~r11m encommendas no estran~:O:i
ro. r<' nuno pr·oximo pn,;•nrln. P na viA"cncin dn tarifa ainda. 
não modific:,ctn pel,; Congt•e.>so Nncioual, do cntr~logos impres-
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sos, illnstra<ios, paro serem distribuídos gratuitamente na! 
respectivas r.usa> commeroiaes. Devido, porém, ao retard.\
menlo na remes8u, por falta de transporte, sómente puderam 
submettm· uma pequena parte desses catalogos á t.azaoAo de 
que traia o urt,. C06, referido, de 150 réis. 

Tendo a lei orciu:nentarill elevado de 150 réis para 31 por 
ldlo P~8es dh·<'ilOA, a emenda vem facilitar-lhes o meio. de po
derem tirar o resto dns suas encommcndas feitas no regímen 
tributaria anterior, para fazerem desses catalogas di&tA-Jbulolo 
gratuita., 

A Commisslio acceita a emenda para vigorar at6 Si de 
inarco futuro, afim de permittir a entrad~ de encommendas 
já feitas e que foram colhidas pela alteração da tau; dahi 
em denote, porém, convirá manter ll taxa actual para que seja 
paga pelo commercio estrangeiro que queira annunolar seus 
prodnctos no nosso mercado, sendo que o ooinmercio bl'lllli
Jeiro fará bem impriqlindo no Brasil os seus catalogas. Isto 
posto a Commiss!Io apresenta: a seguinte ..... , 

Sub-emeiUla 

Accrescente-se in fine «até 31 de marco de i92.f., preva
lecc·ncto dessa data em deante a taxa votada par~ 1923,, 

N. ~7 

Onda convier: 

Conl.imía em vigor o art. s• da lei n. 4.625, de Si de 
dezembro rle 1922, que manda isentar de direitos de impor
t.ncão o material qne a Companhia Geral de Melhoramentos no 
Jlfamnl1ão impol'lar pitra dar ex;ecucão ao contracto celebrado 
com o Gowrno Federal, referente ás pontes e obras aocesso
ria~ da E. ~·. ::;, Luiz a Therezina, ficiiJido o Presidente da 
Republica autorizado a inco'rpornr · esta isenollo ao referido 
conlt·aoto. - Pil•es Rebello. · 

Ju.vti(ic~4o 

A isencã•J concedida pela lei da Receita de 1922 tem em 
vista evitar a tnxacão tie matoriaes destinados a obras fe
dcrnes, cntr1! a•1 quaes as grandes pontes do Pamahyba e do 
Poty, r., aohanóo-sc cm execução o contracto, oumpre ~ano
val-a, autorizllndo-se, como de direito, ,a sua incorporaoão ao 

:rospelllivo contracto. . ' 
A Commlss!lo aooelta a ·emenda. 
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N. 48 

E' concedida plena isencão de fretes, nas estradas de ferro 
:federaes, para todo o material que a Estrada de Ferro 1\facha
dense transportar, até o maximo de 2. 600 toneladas, para a 
construcolio da linha ferrea de 41 kilometros, que vae ligar , 
estacão de Alfenas, da Estrada de Ferro Réde Sul Mitleira, u 
cidade do Machado, no sul de Minas. 

Justificação 

E' da maior justiça a medida lembrada pela emenda, que 
visa favorecer um cmprehendimento de relevante interesse 
publico, qual seja a construccão do trechCl ferroviario a que 
ella se refere e que vne constituir um ramal tributaria do 
uma estrada de ferro federal - a Rede Sul !ll.inoira. 

Esse trecho, que facilita a futura ligação desta ultima 
via ferrea com a Mogyana, em Pocos de Caldas, pondo em 
oommunicncão todas as importantes esta(lões bydromineracR 
de Minas o S. Paulo e servindo a uma das mais prosperas zo
nas agricolas do plliz, comprehendido em varias planos de via
~ão geral do Brasil - é uma antecipação de um serviço da 
alçada federal, posto em .pratica por particulares, lavradores 
daquella zona, que organizaram, com capitaes proprios, a Em
preza Estrada de Ferro Maohadense e já emprehenderam, pa
trioticamente a construccão do al.ludido trecho, merecendo, 
por isso, o auxilio que pleiteiam. · 

Esse auxilio é, aliás, exíguo, p~rque é diminuta n exten
sií·o do ramal e o favor concedido fica limitado, pela emenda. 
apenas n 2, 500 toneladas de material. 

Sala da Commissúo de Finanças, 22 de de7'lmbro de 1923. 
~ Bueno de Paiva. 

PAREOJ!R 

A Commissáo ncceHa a emenda com a serulnte 

Sub-~menda 

Depois dn palavra «llfacbadenseJ accresoente a pai .. 
\'ra: o:ne!las,. 

N. 48 

A.rt. O valor dos minerios de ferro e manganez .para o 
effeilo da cobranÇa do frete das estradas de ferro da União, 
será fixado, na fórma da !euis!tlj)ão em . vigor, pela pauta 
mensal do Estado do Minas Geraes expedida para· a arreca
dação do lmpoato de exportacão. - Modesto Leal. 

A lei n. 3 .6'•4, de 31 de dezembro de 1918, art. 101, 
man,lou que o frete do man!;anez e do ferro fosse calculado 

· opelo valor do minerio na prnoa do Rio de Janeiro e de 
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accôrclo com a indinncão do. Rcpo.r·ticiio do Ji'..sto.tistico., Esta 
HC bn.sen nos conl.ract.os que lho fornecem as ousas oxporlo.do
rus pw·n fixar ln! vulor quo nem sempre roporosonta do fo.cto 
o preco elo minoria, O J~sl,ado do 'Minos Geraes, tradioionnl
mcnlc oscrupu1oso fixa o preço dos minerfos de acoOrdo com 
as cotncücs no estrangeiro fcil.a n dcduccrlO do.s despezns com 
n oxpOT'tnoão. Assim temos o valor• de um produot.o diversa 
o (iuplnmGnl.e fixo.do occnslono.ndo porturbo.cões commercines 
qno cr.ssnr·ão com adopoão cl11 médio. proposta, 

A emenda é uccoil ave!, evita a dispo.ridade do valor, nll 
rnoHnm pl'ncu, cr>lrc o que nos minorias ciladas attribue ~ 
(iovcrno Federal pam cobrar fretes !erro vtarios c o Govel'nO 
riD Minas pnr•n n cobrança do imposto de exportnçüo, Esso. dis
ptu•idnrle nãu ,1 apenas esl.r•nnhuvel, mas nJ que se uffit•mo., 
tlú Jogar a ,jogns ,r,r, inl.cresHe~ que 11 h~i niw prclendo nlimen
l.ar• e11ll'C comprrnlrias concllr'r'cnl.cs. Enlrcl.anto como ó mo.
lnr•ia dr llrrlhill' lllll'eciar:iio ndminisl.r•al.iva, ., Commissiio jul
ga rnnis accerln':ln que sc,in votada como nnlorlmr,ão ao Go
Yet•nu. Se~lw; condJ~ües a Commi~siio accciln a emenda com 
o seguinte 

Substitutivo 

Arl.. Parn ns cffcil.os do. cobrnnca dos fretes dos mine
r·ios dn l'cr•ro ~ mtmtl'ancz na~ l'.al.radas de ferro da União, ó 
o Govcr·no 1111tocizado a adoptar a pauta menso.l \lo Estado de 
~linas Gcracs Jl~T".I a fixar.rw do valor desse-; minorias. 

N. GO 

Dnrlc convier: 
J;j' concedida iscnciio de direitos para a: imporl.aciio ào 

appnrclhos de mios X. de ciL•urgiu, esl.nfas c sons pertences, 
bem ~amo lodo o inst.rumcntnl noccssnrio :\,q ousas de saudo 
qnr já tenham, ai.~ a pt'l'Scntc data se pr•OJJOsl.o n dar abrigo 
c l.r•nlamcnlo gral.uilo nos socios da Associacão Brasilüirn de 
lrnJH'rmsa, Cir•culo ria tmpr•ensa c associações dos nrl.isttts 
thrn t.rac.~. 

Sala das sessões, 22 de dezembro de 1023. - Jeronymd 
Mo1iteil•d. 

A emenda acima visa auxiliar ns cnsus de saucle de gro.n
•lr mo"imenln qnr. prnvndamnnt.c t.cnhnm beneficiado os socios 
r.lnA n~sncin~~rs ncima rcrrr•irln.s, amparando, deste modo, as 
tlr.~sonH qnc não pnssnm se nJ ilizm• rios hospi!.nes publicas. como 
.i:\ lcr.m fci!o n Cnsa dr Snnrlc nr, Pr.rlro Ernesto e o HoBpi
lnl TCI'IITIA"Clrcn, qnr. n:io gMnm dr ncnhnm fnvõr ,r:ovcrnnmcn
lnl r ,i:\ Irem tll'r.slnrln rrncs srrvicos a r.sla cidncln. 

Snla rins sessões. 22 rlc rlczcmhro rlc 1923. - Jeronum~ 
Montei1'0 



SESSÃO Elo!; 28 DE DEZEMDilO DE '1923 621 

P.lll!lOiml 

A cmcnrl:1 n:\o menciona quaes sc,iam, nem habilita l\ 
Commissão a ,illlt'UI' se tiio g1'a.ndes favores t:Ot'I'CSPOndem aos 
soJ•vir;os que JlOSsam presl.ar ás pessoa~ 11 "•Jc so refere. Não 
mm·ecc, portauln, ser app1·ovada, l.al qual r.sl.6.. Por isso 11 
Commissiio propii,! o scguinl.~ snhsLil.utivo: 

Na vigenein d•·~la lei l'ica o Govcl'On a•Jiori~ado a conce~ 
~:Jm· iscnçiío dn ilireil.os pnm impo,·l.a<;ão de apparclhos do 
raios X, de cinll'gin, esl.ul'ns ·e ;;cus JHJI'I.ences, bem como para 
o insi,J'IIIMnlnl necessal'Ío 1ís ronsas de snudn que ,ii\ tenham 
a!•l a prnsrnto rlnr.n se n1'nposl.o a rla1' ahl'i:;o e l.ratamonto 
gral.uii,o a sor.ios de nssociuçúos J'cconlwcirlas como do utílí~ 
dado pul:tlica, ou a necessitados crn numero que juslí!íqufl a 
prescnt~ isenção, 

N. 51 

Ondo convier: 

Os inachini~mos importados P<LI'n in>l.allnçilo de fabricas 
quo Lenham do produzir fio pal'a matharin c renda,g, fabri
cado com o ~lgodão nacional, J'icarn l.ão sómcnto su,ici•tos á 
taxa do a~pedienlc 'lic 2 o/o de vapol. 

Justi{lcaçüo 

A 01-ilen,da. vi~n animar e ·dcson\lolv-cr uma nova i.ndus~ 
!ria U1lé hoje não explo~n.dn no -paiz. Ag fabricas entre nóil 
cxisl.cntcs produzem o J'io pam l.ccidos de diversres estledes, 
havendo duas, uma cm Alagoas e outra cm S. Paulo, que 
produzem a 1 inlla para ·coser. 
· Não -6 desse fio para tecelagem ora produzido pela;; fa

bricas para SOU COnsumo, •nem das linhWS r!li'U COSei' que se 
cogita na emenda, mas sim do -tio cspeda fabricaílo para 
malharia c rendas, o qual é actualmente importn.do da In~ 
S'l~~orra c· outras procedencirus• pelos m;;sos fabricantes de 
too idos. 
·: A fabrieacão elo fio nll-udido con;;titue ass'Ím 11111a nova 
inJdusti:ia, que, uma vez inícia.:ln, con.l.i'íbuírti et'fica~mcnLo 
para· mawr benel'í'eiamenlo d1 a.lgodfio brasi•leiro. 

E' para ccmsidcmr que deixará o nosso al:;odüo de ser 
exportado para o estrangeiro, do onde volta transformado, 
como acontece no fio que aqui ·''o podenú produzir, desde que 
se inslallem fabri,ous com mnchinismo;; apro.priadtls valo~ 
rizllnílo. ainda mais o nosso al;;f)dão. ' 

Süo, pois. evid-entes a·s vanLa!;'ens que decorrerão da no
cci tacão ela emenda. 

Sulu elas ô~ssües, 22 do tlezumb!'O llu -!D23 .-A1•aujo 
tGúcs. - EuseiJiu t.lu ibltlmdu. 
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PAREOIDI\ 

A Commi~~íín aooeit.a 11 ornen·Ja com "" s~sulntes sob
emendas: 

Depois da8 palavras cmaohinismos, diga-se: ce:llllusl
vamente... 

Depois da palavra cimporf.ados,, i.liga-~9: ena virenoil 
desta leb. 

N. 52 

Onde oonvler: 

Art. O Governo restitUil11k á Great Western of !Brasil 
Railway os direltos aduaneiros ou taxas uagos ao fisco em 
virtude de ·Jecis1io administrativa, posteriormente annullada 
pelo aocórdúo n. 1. 634, de i2 de julho de t9H, do Supremo 
•rribunal Federal, desde que a mesma se conforme com a 
quantia .iú apurada pela Fazemja e pór esta reconhecida, re
ceba a respectiva importancia em obrigacões ou apolices fe
àeraes, e desista de jures, custas e quaesquer outras vanta
gens, abrindo o nct casario credito. 

Justificacto 

O Supremo Tr-ibunal Fedem!, pelo accórdlo citado mau..: 
teve a Rentenca do juiz federal em Pernambuco, que annul
\ou o acto administrativo. em virtude do qual foi a Great Wies
ter. obrigada a pagar durànte algum tempo a taxa de 2 o/o~ 
t>uro, pelo material importado para os serviços que explora, 
visto go~ar ena, !)Cio seu contracto, de isénciio de todos os di
reitos. A Fazenda já eft'ecLuou a restltuicii•J do que foi pago 
nas alfandeg'l5 d~ Parahyba e Macció, não tundo sido restitui
do o que se pngou na AI fandega ~e Recife, por haver a Fa
zenda apurado .:JUR'1tia inferior á reclamada pela companhia" 

Essa diverg•r.cia rosulta do faoto de não existirem no 
archivo \la Alt':;ndega todos os documentos relativos ás taDS 
que foram paga,;, óevido ao incendio que allí houve, e ba
sear-se a Fazenda sómente nos existentes, ao passo que a 
companhia fnnda-~e em terceiras vias, que allega serem do3 
documentos originaes. 

Assim, O que se P'rOpõe IÍ U]lla soluciio que, uma vez 116• 
ceita .pela companüia, sómente beneficiará o Thesouro. 

Rio, 22 de dezembro de !923. - Vespucio ~ Abrev. 

PARJIOIR 
.. --~--· 

A CoDlJDi~.slo &Qjleit.a a e!Q&nda eom a ~llltl 



Sub-emil'llda 

Em vez. t-O Ooverno reslituil'lb, dila-se: <CFloa o GQ.. 
verno aut.oriza.-lo a rest.ituin. O mais como esQ!:, 

N. 53 
Onde convier: 

. Art, Fioan,1 isentos dos dircilCJg atluaneu•ns os rnachi-
msmos e o rnat~.rml importadas para a prJmBira insl.allacão 
hydro-electrica destinada ao serviço de illuminncão publica 
e particular o forca na cidade (lA Macei.\ em Alagoas. 

Sala das ·Commissõcs, 22 de dezembro de. 1923. - Men
donça Mar~ns. - Araujo Góes. - Emebio de Andrtu(e. 

Jmtificaç40 

Porque se trata da execucilo de serv.ço publico, de ali& 
relBvanoia pata a capital do um dos Estallo·'. rla União, c lam
bem porque a emenda reproduz favores sempre concedidos 
cm casos idenlicos, dispensamo-nos do justlfical-a com maior 
amplitude. 

A Oommill81to acoeita a em811da. 

N. &4 

Onde convier: 
"No exercício financeiro de •»24 fica suspenaa a appllca

olo da renda especial para fundo de resgate de papel mood'l e 
para fundo de garantia do papel moeda, ficando as verba.~ 
. reapeotlvas incorporadas á despeza geral nos termos da lei 
n. 11.070 A de Si de dezembro de :1.9:1.5." 

Rio de Janeiro, 2:1. de dezembro de :1.923. - Palo d6 
Fro"""· 

A Commiss!li.J •accoita a segunda parte da emenda, que 
se refere ao fundo de ·~ara.ntia, pClr haver providenciado a 
respeito no areamento da Fazenda. Quanto á primeira pM
~e. porém, pensa a Commissão que não póde ser aooeita, á 
vista do parecer ravoravel que deu á emenda dD Sr. Sena
dor Azeredo, adiando o res!;Uto lmmediato, como se preten
dia, do pwpel nv.Jedn nJ valor do quasi .\00 mil contDs. Esse 
adiamento obriga a augmentar os recursos o11dinarios desti
nad~ ~~=e do papel moeda. ouJ~. m.cmta.nte _ ~- exb'ema-
~ . • - ---- ·'· • :.L, ~·- -· ··~· 
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N. 55 

lo'i~nm alterados os direitos all'und!lgarios sobre as. merca
dorias abaixo, que passarão a pagar: 

Por kilo 

!''erro fundido ou guza om linguados ....... , . . • . . . $j)3\J' 
Ar;o ou !'erro pudcllndo em linguados ............. , . $'060 
Chapas, barras c t'erro laminntlo do qualquer esp.ecie 

com exccpr.ão pam trilhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $120 
Trigo cm grão . ·. . .......... · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . $025 

Por litro 

Olco combustivo! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • $010 
Gazolina. . . . . . ..........•............... , . . • • $015 

. PAI\ECER 

Ncs~a 1emonda csWI0 .oon~~t·0hencXido~· arU!\'OS di1'feron
. tes elo classes divorsas rla Tarifa das Al,fandcgas. 

As trcs 'J)dmciras dispo~i~.ües rcfercni.cs ít ·classe 25" 
l'erro c Aço- estão prejudicadas pela emenda n. 145, da 
Ccmmissúo sobro o mesmo assulTII[llo. 

A quat•la manda elevar o imposto de trigo cm :;t·ii•J de JO 
IJUl'a 25 réis. 

Ao tempo ela proclarnaoão ela fiepubli~a fundaram-;·o 
n~sta Oa.pital os dous primei<l'os moinhos· de trigo: IJ Flumi
nense c o Inglez. A esse tempo o trigo entrava livre de di
reitos, ·c a fnrinha pagava 30 ré is .por kilo. Foi s0b a. base 
dessa. differcnca de 30 rtliR que os cwpitaes se arriscarwm a 
crear a nova. industria. Enl.rciJanlo, no nnno d·c 190(\, a st
tua~a foi alterada da seguinte t'órma: o imposto da. farinha 
foi diminuído de 5 réis c .o ·lrilf!O ·cm grão dci~ou de entra.r 
livre, ~)assa.ndo a pagwr ,1 O rói-s, . . . 

C0wo se v( a diJ'feJ•cnça a •f.nvm dos moinh•.1~. qu•J ora 
do trin!Ja réis, pa~:sou a ser de 15. Ao tompo que a. ·industria 
não cxisi,ia. a ma.teria prima cntrnv·a livro do direitas,· lfun
dada, à industria foi taxada .. Depois .daquollcs. IMinhos. ou
tros se ·fundaram eu1 Pernambuco, Bahia, S. Paula, Santa 
Catharina e Rio Grande do Sul. · 

T,odos auxiliam a industria dos tecidos de algodão, c, 
portanto, o •consumo do lllgodão nacional, vo~quc todos os 
&ac:•os onde se accondicionam as farinha, 'ii.1 l'nil~s rle algo
dito. São precisos um metro c 20 do tecidos do n:lgodiio p111ra 
~azer um 1mcc'J. Por~anta, para uma producoüo diaria, de 
10.•583 sa'ccos de farinha., cm quo rl calcul•ada a. do todos. mo
inhos brasileiras, são .precisos 23:500 · metros de tecidas, 
isto é, a capacidade das !l'JSsas maiores 'fabrica;• de tecidos 
de algodiio rcunidni. · ' '· 

Para so ler uma idóa mais clam da posicno propondc
runlc que a industt•iu. nwugoira occupa no <nbastocimooto do 
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paiz, Jo um dos pt•oduelo.< dll JH'itncil'a necessidade o iudi:;
pcn~avcl, como 1í a flll'inlm de lt·igo, hasta lan~.ar um goi!HJ 
de vis\11 sobt•c o~ algarismos que oiJ ~cgut1m, do seu consutno 
nu Brusil c da quota fornecida pclu indusl.riu moagoirn: 

Anuos - Cuusun10 total do Ht·asil, cm kilos - Quól.u forne
cida pelos Moinhos, cm kilos - Imporlat;ão, cm kilos 

1913 ' ' ' ' ' ' ' 477.068.108 300,897.010 170.160,288 

l'ct·iotlo tltt guct·t·a 
curopéa: 

1!11·1 
1916 
1910 
1917 
1918 
191U 
:1!)20 
1921 

401.202.237 
:386.991. !H 
40U.98!l.U33 
218. :J92. tl19 
301. !!Oü. 88'• 
·í32 .llü8' 9ül! 
296, H I. 636 
331.\\!7. 623 

267.073.000 133.589.237 
257. ·178. !!79 :128.8:12.132 
:!91. 808. 500 118.121.:133 
179.618.1l18 68.673.971 
225.193.017 136.013.807 
238.508. OH 194.300.953 
205.007 ,1,01) !H. 401!.236 
2ü8.83A.G59 62.782.9&4 

E' evidente c é i'ot•çoso reconhecer que a industria de 
moagem no Brasil uccupu. lw,ie um logur do destaque, devido 
{I sua incoutcstavcl utilidade c importancia, aos grandes capi
lacs cmjll'egados c ás sommas avultadas que despende no 
paiz, merecendo, por isso, sympathia dos poderes publícos. 

Não ü J'út•u rle rn·oposilo a~signalnr que ·durante o transe 
dHficil du guert'll européa - 1.914-JDJS - os moinhos csla
hclecidos aqui no paiz não mediram esJ'or~os nem saet•iJ'icíos 
um preslat• mão t'ut•l.tl uo Govet•no - e disso ·póde da1' teste.; 
munho o Relator deste purocet• - par·a que não viesse u. 
l'altat· farinha tJat·n a manipulacão diaria do pão para o povo, 
e, t•elcvu nolat', pm· um j)t'c1;o relativamente tão baixo como 
nenhum outro pair. conscg·uiu, mc;;mo a Republica Argen
tina. 

Vcnlade 1\ que u" ntoinhos sempre enconlt•nrlllll 11 maim· 
hoa vonl.ud1l e auxilio JJUL' parte dos rcrn·esentnntes tlo Go
vet•no mas, lambem ú ,justo que se dig·u, sem onus alg·ulll paru 
os coft·c~ llUhlicos em contrastes do que se deu cm lodos os 
·outros paizcs. 

Dão o~ moiuho.< l.t·abulho a mílhm•es e milhat•es de ho· 
mens, mulltct•cs ll ct·itnwus. Concut•t•em com grandes smmnas, 
pat•n fret1)s e, pm•lunlo, pnru a {ll'Osporiducle dos nwiu,; do 
f.t·nnsportr.s, mat•if.inws e lc•t•t•esll'cs. Propoi•ciuoam alimento 
ele pl'imciL•u. qua!i.·:lade, ,;udin, .ptll'o e scmpt•c fresco ús popu
la~(JI•:<. Dl!let•minnr·am IJ inccnti\'mn o angmL•nl o' tio consnn1o 
do piío, ela~ nm,,.<ns nlimr.nticiu'~ " do.< lli.~cou~os nacionncs, 
mas t•spccialnwnl.r. ·ela~ massa nliuwnl.ieius, ho,ic Ião dcscn
Yolvitln~ IJ genet•alizadn~ cnll'l.l nd~. e. en1 torla n put•le, pelos 
pequenos fabricantes àt• mucat'J'ÍÍO r. lnlhnt•in, qnc ~fto os ali
mentos 'sadios pot• exccllrnoin, que tnnlo r!Utt·am nn cnsa dos 
ricos, eorno uns menos abnsladns. 

P!lt'n g·m·nnl.it• o r!r~cnvolvimenlo da oullut•a do ll'ig·o, 
lemos dilo, lol'nn-se inclispensnvcl n existencia do;; Moinltos. 
o~ moinlto~ muito tem feito ~cgundo a conunbsiio está infm•
mada pnm l's,;o J'il!l, com a rlisll'ihuit•iio grutuiln do. grandes 
quantidades do scmcnll•~. em S. Pnulo, em ltio Gl'undo elo Sul, 
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eu1 l'uranú, etc. A Sociedade Nacional de Agricultura o os 
gsl.mlos do Rio Grande, S. Paulo, Santa Catharina e l'a1·aná, 
SILUUIIl disSO, 

J~' conveniente lembrar que sem a existencia dos moi
ulws nüo serú possivel o desenvolvimento du cultura do trigo, 
porque o trigo cm grilo não tem outra applicacilo, a nilo ser 
uquellu de ser transformado om farinha. A existonoia dos 
JHOinhos, portanto, ú indispensavel ú cultura deste cereal, 
t.Jrobloma que só com tempo poderemos resolvei' em algumas 
zonas do paiz se. tivermos persistenciu pnrn chegar, em ·.~ada 
e~~;so, experimentalmente â fixncilo dessn cultura. 

A igualdade entre os direitos de entJ•ndu que recahiam 
sobre um producto mauufucturado e a respectiva materia 
prima, como succederia no cnso, não póde coexistir JlQm a 
existenoia dn industria nacional. Restarin, pois, sem ir até 
Ia, saber se haveria possibilidade, e no caso de haver se 
seria conveniente fazer qualquer elevação mais modioa do 
que a proposta. O illustre autor da emenda não o demonstrou 
e á Commissão parece que nlio, porque, ao em vez de reduzir 
o prcco da farinha, poderia elevai-o. Não parece momento 
para isso. Pot• taes razões, a commisslio é obrigadn a opi
nar pela rejeição da emenda. 

A quinta disposicílo manda elevar de dous para dez réis a 
taxa do oleo combustível. . 

Essa elevacão na proporciio de um pam oinoo não é 
passivo!. O oleo é hoje um combustível indispensavel o, por 
motivos conhecidos, adoptado em todos os paizes. Entre nos 
cresce continuadamente o seu consumo que niio temos razões 
financeira para estimular, mas que por motivos industriaes 
e economicos, não podemos pretender exciluir. 

Essa seria a consequencla da elevação proposta porque a 
taxação seria expeditiva, e, se o não fosse teriam as nossas in
dustrias de Pll8al-o a precos que recahil•am pesadamente ~o
bre o contribuinte. No entanto, o exame da tarifa dá, cm 
parte, razão ao autor da emenda pela verificacão de que o oleo 
combusiivel está actualmente pagando ta.xa inferior á do car
vão, quando outrora era su.ie1to á mesma taxa, situaciio que 
nllo é desfavoravel antes ainda vantajoso ao oleo, porque, em
bora as suas desP.esas especines~ o seu poder como combustivel 
é bastante super1or ao do carvao quando se oompare uma to..: 
nelal.ia de cal.ia um. 

Nestes termos a Commissíio acceita a iniciativa contida 
na emenda para elevar a taxa do oleo á mesma que paga o 
carvão, e por isso é do parecer que a emenda seja appro
Ynda com a seguinte 

"Em vez de 10 róis", diga-se: tres réis. razfio 5 ~. 
A sexta c nHima distlosicíio reduz a taxa do projecto so~ 

bre gnzolina de 70 a 15 réis. 
Srria in,insto. A Cnmnrn deu ú gazolina, que é usada pelas 

olns~es nhnstndns e ricas e por industrias compensadoras dessas 
dCRJl<lSJI, n mrsmn t.nxn que pngn o l;erozenc destinado n luz 
dos pobres ou de zonas sem conforto. . 

Pureoe que a proposic~o da Gamara rtevo ser mantida,, 

I 



N. 611 

Restalleleca-se a renda do serviço de patentes de invengão 
- 30:000,000 - que figura sob o n. 120 na lei da receita 
geral para o corrente exeroioio. 

Rio de J anoil·o, 2i de de1embro de i 923, - Paulo de, 
Frontin. 

Esta omonda está prejudicada •pela de n. 130, aprOS811• 
tada pela CommissAo. 

N. 57 

Imposto do seno: 

Augmenf.ndo de . . . . • o • o •••••••••••• 16.000:000$000 

(Provonionf.c de 15 % de sollos ndhesivos a serem ap
posf.os nos hilhef.c~ expostos á venda de JnteJ•ins de concessão' 
estadual para serem vendidos no territorio da União, nos 
termos do § 7' da lei n. 2.321, de 30 de dezembro de 1910, re
vogada f.oda c qualquer disposicão cm r.ontrario. - JustQ 
Clw1'mont. 

Ju.~tificação 

A medida acima proposta vindo regularizar uma sitna
(!ào anormal crêa para os cofres da União uma apreciavel 
fonte de renda capaz de subsidiar qualquer importante ser
vico publico. 

Ella comporta deus aspectos : um jurídico e outro te
.' nico. 

Parte i!Lridica 

Sob o ponto de vista juridioo róde a medida proposta. 
suscitar a seguinte duvida: permit ir no territorio da União' 
a venda de bilhetes do loterias de concessão estadual contra
riará dispositivos oontraotuaes da União em concessão sua 
para o serviço de loterias federaes ? 

Não cJ•eará tal medida motiVos de pendoncias jurídicas o 
indemnizações 1 

A ambas as perguntas póde-se responder negativamente, 
pelos motivos que se seguem. 

A loteria é um jogo de azar. Como tal, suas concessões s~ 
fazem por derogacões espeoiaes do Codigo Penal. Só póde 
fazei-as o Cong-resso Nacional, onde de 1910 a esta parte so 
nof.n 11 f.endoncia de extinguir tal deror;acão. A primeira ma• 
nifest.acão dessa tendencia ó a da loi de l'ecoita de 1911, snn
ccionnda cm 30 de dezembro de 1010. Nessa lei se diz: 

"Art. 31. Constituo jogo Pl'Ohibido n loteria ou rifa de 
qualquer espeoie não autorizada nesta lei," 

• 
• • ; 
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Os demais Urm.1 desse Ul'l.igo definem o que soja loteria 
ou rifa, cstabclccom penas, etc. Não querendo extinguir im
mcdialamento todas e quacsqncr loterias ape~ar de estar, 
m1ssc momento, exl.inuto um contracto do loteria federal, o 
niío o QllCl'flndn pelo fa<JI.n rio estarem ainda cm vigor varíM 
contrncLos de concessão estadual, procurou o legislador da 
:1 !li o ellcCt'T'llr om nm pcriorlo de 1 O nnnos o prazo para a 
cxt.íncr;ão rio lnrio~ nntoJ•izando o Governo du União a ceie
IJT'nl' novo contracto pura o sct•viço de loterias fedcracs o qual, 
J!OT't.ím, Llcvel'ill diH'Ill' "até á flxtinuçiío dn JWaw dos netuafls 
contractos JIUT'n u nxi.T·ucciio das loterias csl.miiiUflH" (§ J 1", !ln 
arl .. ;Jl d11 lei n. 2.321, de 30 de der.cm!Jro de J!lJO), pura as 
flUacs, oul.rosim, Sfl fechava dentro desse prar.a a possibili
dade de renovnr;ão un prorogação do contractos. 

E assim, :u•ticulumlo a pct•missão :l'edoral r!Oill as esta
rlllaes, cnnsl.ituiu o logisladm: rio 1010 11111 systoma uniforme 
dizendo ainda mais claramente em seu § 7" ·ao ciLada artigo: 

' "A prohihicão ria nmda dos !Jilhetos de intcrias de con~ 
oossão estadual sr'o se tornará cffcctiva depois de cxtinctas as 
lotcJ•ins fcrlerncs." 

Está-se vendo portanto, que, si o legislador pcrmitl.iu que 
sn J•cnovusse o contracto das loterias t'odcmcs cm 1\HO, apc
zar de Fr.l trulm· de ,jogo prohibido, porque nesse momento 
ainrla vigoravam cnnl.racl.os do concessão csl.aduul, mas 
qtHli'L'IU.ln tuticnlal-as inl.imamcnte UJIUIR ús outras, rlelerrni
nou QII<J a Jll'nh ihir;ão de nmas S<Í se .Jo1'Jiusse effcctival 
quando so Y<JT'il'icasse a cxl.iucção das outras. 

Crll'l n, o <.l<'ernl n fr.il.n cm I n J I para re~ulumcnl.ur essa lel 
- •h•cT·clo n·. R.r.n7. do R de marco ric Hill.- ultrapassando 
o objcclivo da lei, fixou para esse § 7" uma rcsl.riccão, 
((UiliÚio determinnu cm seu arl .. 2!l que as loterias esl.nduncH 
cm questão, nesse como no ~ H do ctl.ado nrl.i,:(o de lei, m·am 
aqucllns cn,jns conll'ncl os li\'~~Rem sido celebrados até 3t do 
outn!Jro de 1(110. 

Por ano o dis~c o T'egulamenl.o ? Motivo lc~al não hn 
nenhum. E assim o entendeu cm junho do 1!l18 a 3' Côrte do 
Appollacão do Disl.riclo Fcdel'UI, cm accordam (V. nov. do 
Dtrcilo de Bento do Faria- vai. 5G - Pn~s. 175 c 177), 
que, além do considerar "que o decreto n. s.r.!l7 excedeu a 
lei regulamentada c por isso não pi\dc ser o!Jedecir.lo nesse 
ponto", considerou como não passivei de ponn como iufrn
cciio "a introduccãn ou venda do bilhetes tio loteria estadual 
fóra do territorio do Estudo conecdenlc". (Da mesma forma 
opinou o Supremo. Tribunal cm accordam de 13 de setembro 
do tnl8 (V. nov. do Direiln do Bent.o de Fai•ia- vol. 57, 
J1Ug .. \G0), J•ccnnhcccnclo ao Estado do Rio Grande do Sul o 
rlircito do celebrar contracto para cxploracüo de loterias es
l.ndnncs com contrnctnnte que não o do contracto anterior, 
firmado pnrn i~unl fim, c isso pelo moLivo da nullirlndc do 
citado dispositivo do art. 20 do decreto n. 8. 597, de 8 do 
marco do i!H L 

Nesse nccordam figura um voto· exprcssiyo de Pedro 
J,cssa dizendo "o que quiz c ordenou o legislador foi a abo
lição, do loterias. cm geral - federnes o locnes. Porque ó 
eontrarin ú moral c incovcnicnte cconomicnmonLc, a loteria 
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foi oxtinctn, rlnndo-so um prazo para n cxtincciio rlc facto. 
Dentl'O des~e prazo, rleclaron o logislador - de um modo in
sophi~mavcl - emqnnnto hom·er lot.orias ferlernes, não po
derá se tornar MJ'ectiva a prohibir.ão das loterias estaduaos." 

Nunca houve posteriormcnt.o "nenhuma disposição de lei 
r.!n conl.rnr!o r. sempre o objectivo do legislador de 1.010, 
fwou rlll PI!, ( quanrlo ·cm ·Jn20 o Congresso votou na Jm di) 
Rr.coit.n para '1!121 uma autorizar-ão para renovar o cont.rncto 
rias loterias ferlernos (nrts. 1 !l, "20 c 21 rln lei n. ~. 230, ele 
~I 1lo dozcmlwo do J 020), limitou-se n determinar ns condi
cõcs que rrgnlnrinm n onncurroncia para esse serviço, mas 
em nndn alterou as disposições restantes sobre o nssumpto. 
Conscqncnt.emcntc o pensamento dominante na lei do '1010 no 
sentido do filiar üm um mesmo systemn do excepção lodo o 
oon.iunlo 1le loJ.or•ias - cstnduaes e fcdernos - continuou cm 
vigor•, n por•l.anl.n n rlesl.ino de ambos os gr·upos r.lo loterias no 
mesmo fim dr. rxJ.iiWI;ão simultanr.a, liio insophismnvelmcnle 
expresso no rifado§ 7". rio meneionado al'l .. ~I ela lei n. 2.321, 
do JOIO: 

"A p!'Ohihiciin r.ln venda rir bilhetes de loterias ostaduaes 
~~í se !.ornar{!. r.l'fr.cl.iva quando forem r.xt.inctns ns loterias fc .. 
dm•nr.~. " 

Ille~ul foi, portanto, o disposil.ivo da clausula 'I' do con
tracto do 1021 firmado com a Companhia de Lol.er•ias Fc
deraos., r•evigornndo nm artigo do regulamento (art .. 29 do 
tlecreto n. 8 .. 597, de 8 de março de 1911) que já o Poder .Tu
dicinrio considcr•ára illegal cm accordam (Rev. do Direito -
vnlnmcs a paiJ'inas citadas acima) pelo mot.ivo rlc oncorr·nr 
1rnm rcsi.J"icção á circulacão do hilhetc~ dn lotorias esl.aduaes, 
1'6rn dos termos insophismavcis da lei do teceil.n do 19'11. 

Pouco importa, pois, que o referido contracto restrinja 
a circulação rios bilhetes de loterias est.arluaes áquellas cujaS' 
concossõos eram anteriores a 31 rlc nnl.ubro elo 1910, ~i par~ 
o rnz•w, r·ovignJ·nu um nrl.i:w rio regulamonl.o cuja illegalidarlB 
e consequente in~uhsisl.cncin foram proclamadas poJo Poder 
proprio, que é o .Turlicinrio. Pouco importa, outrosim, que o rc
A"ulnmr.nt.n de lot.orias baixnrlo com o rlccretn n. 15.775. de 7· 
do novembro rio ·l 022 1ln novo invoque cm seu art.. 6" oss() 
mr.smo nrl .. 20 do d~cret.o n. 8.507. 11nr•que não tendo .jamais o 
ln!(isladnr morliricndn o seu Jlensnm~nl.n nxprns;;n nn !ri quo dou 
origem á renm·a(;ilo do cont.rncl n rio loteria~ fr.rlcraes om J 9H 
- claro csl.á que qualquer r•enovacão rlc contracto, até qUI) 
exprcssnment.o n Congresso rletcrminc em contrario, J.cr!l di) 
filmr-sc ao mesmo principio inicial do 1010. á sombra da 
qual, .iuridicamonte, se crcaram. para as loterias anteriores ,o 
post.oriorcs a :f!liO regalias c rliroitos. que nenhum regula
monto mais pórlo extinguir. 

Sejam, pois qunos formn os sophismns. n principio lr.gal 
qno n·~uln o nssnmpt.o rio lot.erias ,; o seguinte: 

o) emqnnnl.o houver lof,npins frrl~r·nos, ha lolrr•ins esta 
cluaes com livre curso, pelo mesmíssimo motivo quo fez com 
que o legislador do '1910, por haver ainda om vigor contracto~ 
do loterias cstaduaos, com concessão além do 1910, pormilt!tt 
a renovação de contracto pnm o servico elo lotorins foclornos; 

b) a prohibicüo de venda rle loteria~ est.nduaes só se tor
nnrú offectivn quando forem oxlinctns ns foderaes .. 
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Logo, sob o ponto de vista .iuridico, nenhum obice ha que 
Impeça o Congresso· Nacional de detorminaril como melhor 
entender, as regras que regulem essa venda e bilhetes du 
çonccssfio estadual no t.crritol'io da Unilio. 

Parte tec1tmca 

' Apurada assim a perfeita legitimidade de qualquer me
dida dispondo sobre n clrculnc!io do bilhetes do loterias dr 
concessão estadual no !erritorio dn Republica - resta exami
nar n parte technlca do imposto lembrado. O seU o udbesivo 

· do 15 o/o sobre o valor dos bilhetes postos ú vendo constitue 
uma formulo. simples, pratica e de faoil fiscallznç!io. Esse 
l!flllo poderá render · f 6. 000 contos poJ• anno coni'órme se ve
rifica do quadro abaixo: 

Loterlaes esta
dnaes 

Valor total 
das emissões 

annuaes· 

V alo r total 
das emissões Imposto f5o/o 

annuaes 
(aotualm.) (prov·.) 

Estado de Minas . . 22.000:000$ 30.000:000$ 
Estado de S. Paulo 14.000:000$ 20.000 :000$ 
.Estado do Rio . . . 14.000:000$ 20.000 :000$ 
E. Rio G. do Sul.. 35.000:000$ 40.000:000$ 

·E. St.a. Catharina • 14.000:000$ 20.000:000$ 
E. da Bahia .. .. . 14. 000 : 000$ 20.000 : OOOS 

113.000:000$ f50.0000:00$ 
.venaa de 75 o/o ... ......... ,. 112.500:000$ 16.875:000$ 

Admiltmdo-se mesmo que nilo hn,ln o augmento previsto 
para 11 circulação dos bllbet.es, a actual venda, tomando-se a 

· mesma base de 75 o/c sobre o total do omissão, nssegtJrnl'il 
· uma renda annual de 12. 7!2 :500$000. Quer isso dizer que nn 
minimo, o. imposto renderá perto de 13 mil contos. •rudn 
faz crer, porém, que o augmenl.o se realizo o a União venha n 

· auferir cerca de 16 mil contnR rln uma renda t.olalmenl.e ino
xistente no memento actual .. 

PAIIJICJII 

A Commissllo acceit.a a emenda por se tra!M de assum-
. pl.o interessante, mas prl}põe que seja convertida em projoct.o 
em sopnrndo poN)ue é mal.erin das' mais cont.rovertldns, que 

.,nftu pódo ser resolvida sem audiencia do Governo, ouvidos ,,~ 
Set!R orgãos de collaboracllo administrativa e juridlea. 

N. 58 

Ao m·l.. l', T<, r- Dir~itos do importacfto para consumo: 
l"'n lnrifn dns Al!nnrl~p-ns, classe Si•. Rrt .. SU, a, onde s• 

.diz "lnmpndas eleotricas, kilo 3$500", diga-se: "lampadas ele
ctricas, liiln 28000>, O mai~ como est:l. - Pires RebeUo •. 
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. Justificação 
' 

1'anto n~ lampndas eloctricas como as respectivas base' 
pagavam 2$ por ltilogmmmn. Na lei da Receita para 1922 cs
~n.i iaxas l'o<lim altr•J•arlns. pnssando as lnmpndas a pagax· 3$500 
o as ba;;es npc·Jlns $2()0. 
• J~sl.ns miJlli licnr;õrs, nngmentnndo rlo 75 o/, os direitos dn 

· Sl~\dar .r.strnn~cir·'l · r~ diminuindo de. 900 oJ: os da maf,erla 
Jl!'unn, lrnp~ll'lavum cm r.oncodcr á unwa empl'eza que ent.r<J 
nó~ r xrlnr9 r~ba indnMria pl·ot.ccciio aduaneira do 975 •;,; 11 · 

N~dn, cniJ•n!nnt.o, ,instifir.nva ou just.ificn t.lío excepcional 
favnl'. 

Anl.es diJ t.udt>, não sr. l.ral.a do umn indnstria nacional, 
porqLlc t.nl n~n sr pódo chamar a importação de peças fabri
cntln~ no r.st.rangr~íro. eom mnl.m•ins prima~ ostrangoe!ras, par!l 
~urr.rn :JfJ~nns & !lJ.•tuctas no pair.. · 

E que esta é a unica operaç!io aqui realizada, além de 
vel'Cl!tde publica a notaria, resulta manifesto dos proprw~ 
tr:r!nn~ da :~xr·osic.:üo Pllhlicnrla. n paginas 0.600 do Díario 0[
{'tclul do 27 ele dezembro rlo 1921, e com que assa emprezn 
pleileotl e obteve n~ al!.ernçõ~s de tnl'ifa acima re!E!I'ldas. 

· D~ fac! o, St!gnndo con~to. desse. documentos, no t.ooanic a 
·matarias primas nacionnes, ella só emprega as neceesarias, 
nilc, ú fabricacn.~ df' lampadas electrica~, mas ao seu aoondí

·.ofonnmento •l expediçlio, taes como: 

•. :· ·· a) o pap~i e c pape!lio corrugado em que s!io envolvidaP; 
b) o pinhc com que s:to fabricadas as caixas em que aão 

expedidas; 

r.) n palJ1n destinada n probegel-as; 
!I) os prep:c.~ com que nqnellns cai::ta.~ são pregadas. 

· Ma~ nem ~6 por isM a cmpre1.a em quest.llo desafia toda 
c qualquer conr.nrrencia. 

Tnst.al!arla no Brasil desde i!H 4, dessa data atê hoje elln 
k pouco e pouct> rrque.ren P obteve t.rinta e duas patentes de 
invrnrfto qtw !lllJ gnrnn!.om a e:tcllJslvidadc da fahricacão d~ 
t.udo qunntn .~ empregn·do na confecçlío dn lampadas electrica;; 
c maiF' as rJry n~. 8.312. de W de ,junho de f9!4; H .867, de 
5 df' mato di) ·1921. e 20,!\51, -:!r, 2 dr. dezembro de f922, mero.; 
do rrt•e lhe é tJs~egurndo, nnda mais nnda menos do que o Pl'i
vilcg:o para fnllt'icn~ão dessas propria.• lampadns. 

De tal moào difficuliadu, sinão afastada, a concurrenci:l. 
já pela elevndis~imn t.nxaçilo da lampadn. fahricada no cstrn.n
goh·c, .ii\ pela imy,ossihilídade de, a exemplo do que faz, serem 
por nutras nq1.1i u,iustMas todas as pecas importadas a ta.x~., 
.I·eduzidissima~, 'l t•eferid~> ~mpreza monopolizil. o oommcrcto 
de lampnlla': f.le<•t.rioas, só não impondo os preços q.ue quer 
·devido á tenacidade com fJUC !iells concurrcntcs, que á cu~r.a 
.d~ !•onsidor·avei~ prejuízos e in~:entcs esforcos, d~l'endem ~ 
.merendo por ell!·~ conqtliritndr> no l.ernpo dn livre concur
~·rencio.. 
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Isto pnstrJ, reslr•hcleccnrlo, um parr.c, a situaciío existente 
rm: ·! U2l, a cmcr.da up,mns tem por fim mnbnrncnr a consoli
da~~o rio monopúlil•, ,já cm vius de cxccncüo. 

A Commissüo ncceitn. a emenda pum constituir rpro.iccLo 
r1m scpnrndo, \'isto t.ratnr-sa de mnf.crin rcalmenf.o intores
snnte, mns quo niio pódo sor decidida sem indagacües o an
rlicncins quo habilitem o Congresso a resolver com justica. 

N. lí9 

No regulamento para a cobrait(;a o fiscalizacão rio scllo 
sanHario, a que se refere o dccrof.o n. i L 713, rio 8 do março 
ri c 1 !l2i, fncn-so a sogninf.c nlt.craciio: 

At•!.. '•' - 2." Para as espeoialidarles yhnrmncr.nl.ir.ns in
dicadas no n. IV do m·t. 1", as taxas sr.rao: 

.Product.os do prcco af.ó »$ a dnzin, cada nnicladr.. . . . S020 
Idem do mais do 5$ a duzia, nt.tl i 0$, cada unidade. $0~0 
Idem de mais de 10$ a duzi,a, até 1õ$, cada unidade. $060 
Idem de mais de 15S a duzia, até 251, cada unidade. $080 
Idem da mais da 25$ a duzia, até 45$, cada unidade. $100 
Idem da m1ds do 45$ a duzia, n.t.é 90$, cada unidade. $200 
Idem de mais do 90$ a duzin, ató J 20*, cada unidade. $500 
Idem do mais do 120$ a duzia, cada unidade. . . . . . . . 1$000 

Justificação 

As especialidades pharmaceutioas, cujo uso, pot• varios 
motivos, tende a generalizar-se cada vez mais, são consumi
das indisl.incr.amcnlo por pobres o ricos c, principulmcnto os 
1lc custo médio, cm escala incomparavchnent.o maior pelos 
pobres. O crescimento progressivo c desproporcionado da ca
restia gorai, com o conscquonlo cmhara~o da cxpansiío do 
todas as actividades, tem acarretado 11 industria das especia
lidades pharmaccuf.icas as maiores difficuldarles o a necessi
dade forcada da rcslricção nos seus lucros. Si a essas diffi
lmldudes se accrescenlam novas com impostos mult.iplos o 
exaggernda ma.ioracão da taxas, como a do scllo sanilario 
uuc, prln t•rgnlnmcnto cm vi,::ot', incide sobrc as espcciali
dnllrs dn Jlt'PI;n~ vnrinnrlo entre 508 e l20fi\ ·n rlnzir.. contl'i
hnr-~n rvirlcn ll'mcnl.r p:mt asphyxim· essa inrlustrin, uliás 
Ião dignn rir. protrccão romn as drmuis industrias nncionacs. 
l!n I'Xnmplos di' j;t l.crPm inrlttslriars ht•asileit•os desse rnmo 
rir. nrgocin. ahandnnarln o Bt•nRil o inRlallndo em paiz r.sl.mn
grit•n snnR fnlwir.n~. pm· não poderem supportnr aqui os pe
snrlos onns q1111 asphyxinvnm sua indus!.t•ia. Se viram assim 
''~ser. Jllllt•iein~ na doloPo:m cnnl.ingcucin de emigrarem do 
Brasil o irem rlcsenvolwr no estrangeiro sua actividade in
dustrial, com cvidcnt.o prejuízo pnrn nosso paiz. Niio hn paiz 
onde so cobrem taxas tiio elcvndas. Nos Estados Unidos as 
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ospccinliclndes phnl·maceuLicns não estão su,ieitas a taxas es
pecines; nn Argentina pagam ollns uma taxa equivalente ús 
menm·es l.axns brasileiras. Entre nós o preparado pharma
ceutico, fabricado com SllPC!'ior materia prima, nlio deixa 
lncro que possa ~upportnr, além do outros impostos, a ele
vada tuxtL de G$ por duzia, como a que incido sobro as espe
cialidades de Jll'CCOS entre GO$ c 120$ a duzia. Dahi os es
J'm•cos que naturalmente Leem de fazm· os industriaes para 
se manterem nos limites da taxa immediatamente inferior, 
QUO!' empregando maf,eri!L pt•ima de custo mais baixo e, por-
1 anto, inferior, quer diminuindo a quantidade de remedi o 
cm qualquer dos casos hn pt•cjuizo para o consumidor e ainda 
maiO!' para o fisco. 

J>elo citado regulamento os pl'Cpamdos pharmaceuLicos 
acondicionados em ampôlns pagam no mnximo a taxa de $200 
a q~w estão suJeitos os rlo preços rlc mais de 60$ a duzia. 
Ass1m, emquanto as ampõlas pagam $200 pot• cada unidade, 
as cspecialirJados pharmacouticas, que, em boa logica, devem 
SCI' equiparadas ás ampôlas. pagam n taxa de $500 por uni
l.lade .E' uma rlis,paridado que não so comprehendo o clovfi 
·""I' em•J•íg·irln. A laxn rir ;::r.oo ot•n cobrada é oxm'bHant.o. 

A p!•rsrnlc rmenda redul-a l.nmbcm a Justos limites. 

Sl!lla das sessões, 22 de dezembro do 1923. - Fe!ippd, 
Schm'idt. 

PAl\ECER 

A Commissüo acceiLa a emenda para consliluit• project(l 
cm SCpO!'aàO. 

N. GO 

'·· Accrüscent.o-so onde convier:. 

Art. O Governo cobrará os emolumentos e expedirá os 
rospecl.ivos Ut.ulos r.lo nomeação aos actune;; encarregados o 
a.iudnntes de escriplu r. rln m·mazem da E.•lrnrln rle Ferro 
Centrnl do Br·nsil. 

Ju,çtificaçlí.o 

A presonl.c emenda visa, apenas, reparar uma lacuna es
!aholecida por uma ident.ien npprovadn no orcnmento do 1921 
e n consequente incluidn no do 1922 que titularam, respocU
vnmnnle, os escr•n,•onlns o pt•nt.icnnles do cscriptn. 

Como sm•:í facil vl!rificnr, o cargo do :praticante do esori• 
pi a J'oi Cl'üll!lo nprls a concci<são do t.itulo do nomeação nos 
''~r.L'r\·cntes, sendo, poii<, nqucllos exactamente os escreventes 
rxlrnnmllm·m·ios admiltidos pura auxiliares dos encarregados 
" ajudnnL(JS de escripln quando organizado o qundt•o de Con
tabilidade uns diversas divisões dn Central do Brasil. 

Realcn ainda mnis o merito da presente emenda o fnoto 
rio cstm•em incluidos entre os encarregados e ajudantes de 
csoriptn alguns oscl'eventes quo contam mnis do dez annos de 
servi~o o quo pelas sm1s aptidões o conhecimentos especinelí 
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dos trabalhos de contabilidade, foram aproveitados para os 
cargos de que se trata, como um principio' de estlmulo,"mes
mo para premiar o esforoo daquelles que outra oousa jamais 
pensavam alcançar além da categoria de' escrevente de t• 
classe. , 

Assim, para attender as necessidades do 'serviço publico, 
esses servidores do Estado, hoje veem os seus antigos colle
gas alcançar melhoria emquanto elles que acceitaram' os car
gos, satisfaendo Uio sómente as conveniencias do serviço, ora 
veem-se prejudicados, sem um incentivo n dedicaçlio qUe sem~ 
pro tiveram pelo t.rnbnlho honesto. 

Além do mais, n presente emenda, "uma vez approvada, 
oonsubstanciarã um facto de prestigio ao elemento fiscal dos 
bens, pertencentes á Unillo, confiados á guarda de diversos 
depositnrlos , , 
, A nlio approvação, será n condemnaçflo do esforoo fiscal 
,o incentivará a negligencia, pois; será' n demonstraçlio posi
tiva da falta de segttrancn om que se encon trn o elemento de 
fiscnli?.nç!lo n applicncllo dos mntel'IMs pertfinocntcs ao Pa-
•trimonio Nacional , , 

Sala das sessões, 22 de dezembro de 1928 •. - lrlM& Ma
r.hmfn. 

PA'YDBI 

A Commiss§o acoeita a emenda para con.~tituir projecto 
em separado. 

N. Sf 
Onde convier: 

Ar. Ficam isentos dos direitos aduanelro's O! macbi-
nismos o , n mnf;erial importados para as primeiras installa
~i5es dP f~bricas do f.ecidos de nlgodno. qurl s~ fundarem no 
.mterior dos Estados, nas zonas apropridndas ,ao plantio desf.a 
materia prima. cujas terras n!lo ~.Ste,iam sondo oonveniente
:mente cttlf.ivadns por falta du meios de transporte ferro
viario. 

Pnrngrnp'ho unico. As installao11es. que gosarem desse fn
vor, ficam obrigadas a mn!lf.er, durante cinco (15) annos, na 
respr.cUvn znnn. um cnmpo de cu!f.ura c selecção de sementes 
de nlgodllo. 

Snln dns CommiRsllcs. 22 til> der.emllro rlc 1923. ;,_ Mr.n~ 
dnnçn M&fin.~. - .4rnn,in (Mr.s, - Etuebin dr. Andrlll(e. 

ltt.~tificru;lln 

A emendn visa promover o d~srinvolvim.~nte dà cultura 
do algodllo, no int.eriOT' do pai?., nns r.onv.s apropriadas ao 
:plantio desse valioso producto agrioola, actualmente dos.
,aproveitnda\1 ,qner peln difficuldade. de meios de. tran~p.orte. 

1quer peln fnlta de incentivos c .de uma propaganda effJCTent.e 
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e P!,'Bticn. de result.ados imn:ediat.os, que mais facilmente po
dera~ ~er obtrdos com a mstallacão de fabricas nas ·sua.~ 
prox1m1dades. 

'E' tambe.m seu objectivo facilitar & iniciativa particular 
·que se .proponha ·promover o aproveit11mento das terras fer~ 
tillssimas do interior dos nossos Estados sobre tudo dos da 
.região nordestina, imporfante probl·ema 'di~ que tanto nos 
temos descuidado, dando-lhes um impulso de progresso· e le
vando tis populações. pobre~ o alheiadns do conforto que as 
.cidades offerecem, educacãc n0 trabalho o melhores compen-
sações na luta pe.ln vida. . 

E porque IÍ. honrada Commi·ssão de Finanças não esca
pará o alcance de order(! econotnica e social que a emenda 
collima, deixamos de de.senvolver maior~-~ consideraçüe·s na 
sua justificativa, cert.os como estamos de cp.:e lhe dará o seu 
,prestigioso apoio. 

PARECER 

A Comm1ssão acceita a emenda para consf.it,uir projecto 
. em separado. 

N. 62 

Art. Ar.! contas de quaesqucr serviços dos que exorce-
r~m profissões libernes, e os contrados de honorarios, pa
S'lll'lto sello proporoíooal 6'0bre o seu respectivo va'ior, na 
CO!llfomn.idnde dn tabella vi·genrtr. do RogulamC'llto do Sello. 
J rNio Thomé. 

Justificaç(Jo 

Essa emenda r\ consoqnencia da offereoiila, supprimindo 
o imposf,o sobre a renda dns profissões liberaes, e produzir·:\ 
muito maior Jle;;u;Jt,ado fiscal que essa vexatOTia tributac;ão, 
~ue tem provocado os mai·oms pl'Otcstos e clamores em tod•-' 
o paiz e que flllé agor•a nffio logrou ser executada, tendo a sim
ples maflriculn sido prorogada fi;Lcl 31 d~ dezembro corrente. 

Poderá ser orçada pnrn o primeiro anno, ou s~jn 192<1. 
em dous mil contos. 

PAR!l:Cirn 

Pre,iudicadn por nno ter sido acceita a emenda n. 71, de 
que. é consequenoin. · 

N. 63 

;· 'Ao's encarregados de e~cripta c seus ajudantes, da Estrnd11 
do Ferro ·Cont.rn! do Brn~il. será applicadn o disposto nos ar
t.igos 58 e 61, resper.l.ivnmenl.e, das leis ns. L230, de 31 de 
flAzembro de 1920, e 4. HO, do 31 de clezembro de 1921, e no 
decreto n. 4 .698, de 211 rle fr1wci~o de 192~. relativo ao~ pra
ticantes te~hnír•1S n dr. machini~l.ns, r~r.rnvenles e prnticnnt.e~ 
'do esrrintn nn mrsmn t•rparl.iofio e scr•yiço. olo~siflcados dr 
.aucórdo eom os respccti\'o' \'cncinrnntos. - p~,~~·~ Laoo. 
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Ju.~lificaçr1o 

A emenda visa reparar· lll.nn injL!S~lçn c1 no mesmo tem
po, J>Or" lermo n uma nnomnlra udmrmsLrnLIVU que de certiC 
fdt•ma tem pr·cjudicndo' os serviços do esct•iptmÚçiio om divcr
sus divisües du Eslradn (lo l~ol'ro Cenlrnl do Brasil, 

Pnru nllcndm• (Ls Gxig·cncins de oscl'ipl.a, nos moldes in
Rlil.uidos pelo CocHr;o de Gonl.ubilidndo c pelas instruccõos do 
Minisf.erio' dn Fuzr:ndn,, de setembro de '1Ul9, o administração 
claquolln eslmdn conslrluiu, com alguns dos empregados jor
Tllliloiros, nm quatit'u de pessoal de c~cripl.n assim ot,gnnizndo: 

Encnr•rcgnaos ele 
Ajudantes . . 
JDscrcvcn Los , , 
PraLicanlcs . . 

c.~Cl'J.I)tn. ••••••• o ••••••• o ••• , o • 

o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o • o o ••••• o • 

• • o. o. o ...... o. o o o ••• o o. o o o ••• 

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

Dinria 

0$000 
8$000 
7$000 
0$000 

Em 1021, ohl.ivemm os esct•evcnles 11 npprovnciio' do um11 
emenda (lei n. lc,.'c'c!l, rlo :J.J. de rlr.wmlwo •lo 1021, art. 01), 
rlctorminnndn qnr. o Gowr•no lhcR mandasse cobrar o compe
tente sello ilc nomeação, pnssando· assim os mesmos á catego
ria de empregados titulados: 

Em 1022. conseguiram os •praticantes de escripta o mes
mo favor· (lei n . .\.608, de 28 de janeiro de 1023 que corrige 
distmsir1õcs da lei da receita). 

Dcixa:·nm de sct• co\ltcmplados apenas os cncarrcgad(}S de 
escripta c seus ajudantes que, como se vê da tabella supra, ti
nham diarias maiores do que os escreventes c praticantes, quq 
nhcdccinni c o]lcdcccm ainda :í sua direcção. 

A anomalia administrativa consiste, pois, cm haver duas 
classes de empregados tilulado's suhordinadns a duas outras 
dr. cmpr•cg~dos Jornaleiros. 

Aos primeiros repugna considerar estes n!Limos comq 
sr.us snpr.r•io:·cs lricmrchicos c (lnhi rnsnlt.a muitas YC7.CS 
JII'IJ,iniw .pum o scr•,·icn pnhlico. 

Dc\·c-sc ainda al.li!ndcr· no .fnclo dr. ~arem exactamente os~ 
tcs empregados jornaleiros, - os encarregados de cscri,pla,
quc assignam, como chefes das secções tcclmicas, os balanços 
demonslraeções c mais do'cumentos relativos li preslnção dr:! 
conf.as de tilulados-responsaveis nfiancados, como são os fieis, 
almoxarifcs .cncnrrcgudos de dcposilos de matcriacs. 

A appt'Ovncão da Amcnda vir1\, JlOis, acabar com essa ano~ 
mnlin, rcpnrnr uma injusli~a corll.t•a bons c esforçados auxilia
res c, longe de ll'ar.m· nngÍ11cnlo rlc dcspcza, contribuirá pura 
maior nrrccadacüo da renda do S()l!o, pelos cmolumento's 11 
serem cobl'fidns 'l'c)lli'C os Ycncimcnlos dos emprcogndos de quB 
se Lt':\l.n. 

A Commissiío ncccila n cmoncln, pnrn consliluir projecto 
em separado. 
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N. ô4 

Onde convier: 

"Os offioiaes da Guarda Nacional com scrvi~os de guerra 
pt•estados á Republica o cujas patentes fora111 julgadas irt·e
gulares pela extincta Commíssão de Organização das Forcas 
de 2' Linha, por haverem prestado os respectivos compromis
sos J'6ra dos prazos Jegaes ou tenham mesmo deixado de 
prestai-os, pedcrüo legalizai-as dentro do prazo de um anno, 
mediante requerimento dirigido ao Ministro da Guerra o 
pagando o scllo correspondente ú dispensa do lapso de tempo 
decorrido." - Marcilio do Lacerda. 

Jusli['icação 

Esta emenda vem regularizar n situação de muitog otfi
ciaes, além de concorrer para o augmentc da receita federal. 

PAfiECEit. 

A Cornmissüo accoila a emenda para constituir projecto 
OlU sepat•ado. 

N. G5 

Onde convier: 
.Os officiacs da antiga Guarda Nacional que, tende> pago 

suas patentes, nüo as legalizaram dentro do respectivo pra1.o, 
poderão fazei-o, mediante o pagamento di) 50$, a titulo de 
dispensa de lapso de tempo o requerimento ao Ministro da 
Guerra, que exigit•ú. do requerente provas de Ma conducta, 
de nacionalidade brasileiro. c de .saber ler a escr'JVcr. -
;lbdías !veves., -· 

Justificação 

Ex1stcm por todo o paiz muito~ miihurcs de offi•;ine: da 
nuliga Guarda. Nacional que pagaram sua~ .patentc.i o que, 
IJOI' motivos varias, não as les-alizaram, tomank:lo posse nos 
respectivos oommandos. Não acarretando a posse dr. tacs 
patentes nenhum damno moral ou material ao paiz, ~ justo 
quo aos referidos officiaes seja pet•mittido legalizar essas pa
tentes quo ell~i apenas guardarã~ como uma llomaria que 
lhes c'oncedcn v Üll\'Crno. Alé~ disso a permissão constante 
da emenda acima trnrá um augmenLo de receita trnlvet. de 
mais da 1.000:000$. o que acomelbr., portanto, a sua appro
vacão •. - .4.bdia.s Net•es. 

f•A!IECE!I 

• 
A Commissiío nccoiln a emenda. pum constituir Pl'oject.o. 

cm sopamllo. . ,, 

• 
i. 

• 
' 

' 
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N. 66 

Onde cunviOJ': 

.fi'iea Jll'Ul'UH'UUO llliú :Jj UU UUWllllll'O de .1 U:t4 n jJl'IIZIJ do 
!IUU tratu. o n. 1i do art. 2" da lei n. 3.o70 A, do 31 de dezom
hro do 1915, para o reco!Jimculo tlo sollo do patentes da Guu1·da 
Nacional pela actual tabella. 

. As patentes ,ió. expedidas antes da lll'oaoão da 2' Linha 
cujas posses foram offeotuadas fóra do prazo legal e as quÓ 
não foram apresentadas para serem relacionadas no Ministe
rio da Guerra serilo legalizadas mediante pagamento de novo 
sollo de accôrdo com a tabella actual. 

Sala das sessões, 20 de dezembro de i 923. - 018aario 
Pinto. 

luti(icaç4o 

O arf.. 2", n. XI, que a emenda manda revigorar, dispõe 
o seguinte: 

"O .receber, durante o exercício c de accõrdo com 
a actual tabella~ o sello das patentes da Guarda. Nacio
nal, de nomeacoes que incorreram em perempcilo por 
falta de pagamento do sello cm tempo habil, desde que 
os decretos respectivos não tenham sido expressamente 
revogados pelo Poder Executivo." 

Como se evidencia, a emenda manda revif!'Orar uma dis
posil)lío que, além de concorrer para o accresctmo das rendns 
publica~ procura reparar a in,iusl.ica que soffrem officiaes da 
antiga 1.marda Nacional, que, nomeados para essa corpora~i'io, 
não puderam pagar cm tempo devido o seno das rcspecti vas 
patentes. 

PARIICilR 

A Commissão acceita a emenda, para constituir pro,ie
Lo em separado. 

N. 67 

ArL. O Poder Executivo restituirá aos fnncci9narios 
publicas civis aposentados o mil i tares reformados a lmpor
taucia do imposto de iO o/o, que lhes foi cobrado cm virtude 
da lei n. ·11. 458, de 27 de janeiro de t9t5, abrindo para ceso 
fim os necessarios ereditos • 

........ " ·-·· --

A lei n. 11.458, do 27 de janoiro de 1015, t.OI'nnu cxt.en~ 
sivo os funccionnrios civis nposent.ndns e militares reforma
dos o impost.o de 10 % nté os vencimentos do 1 :~00$ mensn.es, 
para nlio fnllar nas demais taxas. Ora, os referidos !Uncc!O
narios nfío deviam estar sujeitos áquelle onus, pelo menos os 



que so aposentaram ou so reformaram antes da citada lei, 
pois que taos funccionnrios passaram á inactividade com os 
rospecl.ivos venoiluontos fixados em documento pulllico e of
l'lciul (titulo de inactividudo ou J•efoJ·ma), os quaes, assim 
co~r!o .n~u süo susoCiltiVOi8 de u.ugmento nii.o podem soft'rer di
ll!lllliiCilO, con10 a causada pelo mesmo imposto. 

Assim, é jusl.o que se lhes restitua o que lhes foi inde
vidarllonte cobJ•ado, tanto mais qunnl.o os vencimentos dos in
activos são consideratlos como um pal.rímonio. 

Sala elas sessões, 22 de dezembro de i923. - b'ineu Ma
cliado, 

A emenda está prejudicada pela do n. i38, da Commisstio 
JObro o imposto do ronda. · 

N. 68 

Onde convier: 
Al!'l, Continuam om vigor o arr.. n. i3 da lei n. 4.625, 

de 3t 'tiO dnzeanhro de 192~ n n arl. 1' da mesma lei, re!at,iva
monto no PIIIJlCl comrnum para os ,ioma.cs. 

Sala dall Commissõos, 22 de dezomh1·o de 1923: - lrirwu 
Mac/Uido. 

Ju.çtíficaçáo 

Convúm JmLillcr os impo~l.os que, em !923, vigoraram om 
rolaciio ao pwpol pnrn os jornaes. 

N:ula just.ifka a wltorar,ão. 
Proponho n con·snJ•vn•·ão dos impostos, os qua.es já são. 

aliãs, mu l·t.o elevados. • 

PAI\KCI!R 

A emenda osLá prejudicada pela de n. i47, apresentada 
pola Commissão. . 

N. 811 

E' concedida isenção da direitos c de f.o<ios os impOII.oíi 
aduaneiros aos materiaos e apparelho! a importar, !le~~tina
do's á oonstrucção e installacão do Instituto do canoer e Hos
Pital de Cancerosos, da Fundacão OBW:IIdo Crus. - Mettdotlça 
ltlartin•. 

" 
JtUti(icaçat> 

'. f' 
. A lei OI'Camentnl'in do presente. e~eroi.oi • Ct1nsigna a pos

sibilidade de t'avores 11 (JUt\et>quer tn!CtllliVIl.S, de .prorereno1a 
ao e·studo e trntamonto do canuor. {Art. 4!l d:· let da rooetta 
t,!e i923). 

,. 
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' 
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Ao pu;so tJue. nos tlcnmis puizc;;, o pr·~•lJlcmu do canccr 
vue rrWJ'Ocnru.Jo n~ tnuioJ•e:-; atti!TH~üet~, por puJ'le do podel' pn ... 
blico, cnlt·~ nó;;, nuda llll ainda par·a nonlr·nl'iar tamunlw mal. 
A Ftrmlnr;no :Oswnltlo Ct·nr. drcirlin .que ACl'ia scn primeiro 
PlllPPnho snhll', qunnln nttlr•;;, rht sil.unr,:no 'sccundnt•in ern ,que, 
a lul rcspuito, nos lnc:nnl.ramus; r, mcl'cô riu generosidade dJJ 
um gTnndr IJOJ'IIt)fin pnLI'icio, vac cnrt•cnlar· n comploxto pro-
blema do cnnccr, · 

PABitmm 

A emontltt csl.ít tn•c.itHli,cndtt pclu de n, /d, ,it't uccoltu 
pclu Guuunissüo •J rdlutil•tt nu mesmo ussutuplo, 

N. 70 

B8lal.Jele<.:a-se onde eonvjcr: 

ArL NnR vendas .iwlicin•JS do intmo\'Cis cffccl.uatlns n 
l'tJtJUcrinuml.o de purl.es inl.ercssadns, por inl.ermedio do agen
tes de leilões, uos ,iui?.os locucs dn Ca1Jil.al d11 Republica ou cm 
f]naesqucr ,iui1.os J'edm.•aes da União, 1111gnr•á n parle rcquq
rente vomletlora, o imposto de venda judicial na seguinte pro
IJOl'~1io: 

a) de lí o/c, sobre o valor dn at't'emaf.a~ão até cem coutos 
de rtlis (100 :000$000); 

IJ) de 2 ')'o, sobre o valor •.la arrcmal.ução excedente do 
'100:000$ a 200:000$, inclusive; 

c) de 1 '!'c, no exccdcnlo de ~00 contos ao rilaximo 1111 
m·rcumtacão, inclusive, 

§ L" O imposto estabelecido no arl.ip;o supra, set•ti cobra
rio pelo escrivão do fcilo á parte vendedora, no acto dn rca
lizacão da vondn, c pelo mesmo scrvcnl.uario rcmeU.ido o 11ro
ducto liquido aos cofres da Recebedoria, no Districto Federal, 
c ns Collecl.orias, 11os Estados, feita, porém, na fórma do ar
tigo ti', da lei rL L 4.40\ de 81 de dc?.ombro de 1921, a dcduccno 
dos emolumentos devir. os ao porteiro dos auditorias, de quem 
cobmrá recibo nos nu tos, 

~ 2." Nn guin de remessa do produclo liquido, a que se 
l'cfcrn o § 1', o rcspevtivo escrivão fará incluir o imposto 
fixado 110 citado nrt. 5' da lei n. lr.,440, de 1921, c devido 
pelo porteiro dos auditorias, 

§ 3." Nilo serão procossndns, para o cffcito rlo transfe
l'oucia, nas respectivas 1'epnrt.icõos fiscnes da União as ven
das de immovcis el'fcctuadas por interrnodio de agentes de 
leilões, que não obcdccam os d1sposiUvos citados, qunndo ju
dicialmente nntorizadns, 

Art. }'icam isentos do imposto rlc venda ,iudiciul, às 
que forem requeridas nn conformtdndc do arL. 5' da lei nu
mero '', 4110, de 31 de de?.cmhro de 1'921. 

Art. Os agentes de leilões só ioriio direito a commis-
são dos compradores, nas vendas que offcctuarcm por auto
ri?.aciio judicinl. 

Sala das sessões, 20 de dozcmobt•o de 1923. - Jcronymo 
Mont·ci!•o., 
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Justificação 

Beneficiando as partes interessadas, com posil.ivas van
tagens para o Estado, a emenda que se oi'J'erece tem todos os 
elementos pnrn ser acceila pela respectiva Commissão, visto 
como não é obrigntoria a venda por intermedio do agontes r!e 
leilões, cm se tt•alando do vendas judiciaes. Pelo coni.ra!'in. 
são tacs vendas das aLf.ribuicões de servenf.uarios judiciaes 
vilalicios, aos quaes assiste a incumhcncia rle realizai-as sem 
nada cobrarem rios espolias ou massas vendedoras. Demais, 
havet1do p~ei'el'encin por pari.<l desses inl<Jrcssados em reali
zai-as pm· tnl.urmedio rle leiloeiros, aos qnaes pagariam a pex·
contagem do 5 •o/o, sem limite, sobro us precos alcancarlos nos 
leilões. é logico quo com a medida dn cménda, lhes fica fa
cull.ado esse dircil.o rle preferencia, com economia na pet·· 
contas-um que Jlagal'iam ao agente da venda, isto é, de 5 % 
sobre o valor· a mu~ma, ao maximo alcan~ado. 

A emenda, como rica domon~tt·ado, bcne!'icia-us na di f!'e
ren_ya dos limites de: 5 % ú 100 contos; 2 o/o a 200 contos o 
-1 "'o do uxccdenl ode 200 contos ao rnaximo da urre matacão 
ou vcnua, quando essa contribuição seria sempre de 5 'lí>, 
aLó o maximo a!<:an1~ndu da arnmalaçito. 

Accrescu CJlll', u omuwla, al<\m de favorecer as parles in
t.crosstulas, l'ucu ll.ando-lltos a pt·el'm·enciu, traz para o Esta
do uma nova J'onte do ronda superior a mil contos annuaes, 

E', pois, digna do approva~ão a medida contida na 
emenda. 

'l'ral!scripciio da !ui u, 4, .\40, a que se refere a emenda: 

Lei u, 4, HO, de 31 de dezemuro de 1921: 

Arl. 5." Nas vendas de bens ,iudicíalmenlo autorizadas, 
a quo so refere o art. 1' do decreto n, 3, 067, de 27 de dezem
bro do 101!l, caberá, sempre, á União, como imposto de renda 
a docima parto de percentagem dos po!'teiros dos audito
rias, a qual passa a ser, em cada lote apregoado, de tio/o aLé 
o maximo de 50:000$, cobrada apenas dos compmdores, 

§ 1." Quando o pruduclo da \'eiHia exceder de cincoenla 
contos do réis (50 :000$). os referidos serventuarios du ,iusti
ca nada mais pm·ccberão, cabendo entretanto ao Estado, al'óra 
os 10 o/Ó ,iú. mencionados, 2 '1.: o/o do produclo que passa lia
quella import.ancia aLé a de cem contos de r<!is (100:000$000). 

§ 2.• O conhecimento riu llceehcdot·iu, em ambos os cusos, 
dovc sor Junto aos autos, Jogo que seJa recolhido o impo~to 
mediante guia do escrivão do feito, torumulo-sc isso indis
pensa·vcl para se tornar 11 ·venda tle(initiva, 

Ot•ientação aos interessados qtte tenham de requerer vvndm 
de immo·veis in·vcntm•iados no Jtl'i:o dtt Provedoria du 
Dist1•icto Fcderat: 

(Decreto n. 9.263, do 28 do dczomuro elo 1911, art. lf7, § a•) 
JnvesLidos, viclalicinmonle, <lns l'unccõos de seus car~lls, 

os porteiros dos nuclilorios lotlm suas nltriuuicõcs o direitos 
fixados c lute lados polns st•guinlos leis: 

Decreto n. 9.203, du 28 <lo dozombro de 1911, nrl.. 17i: 
decreto n. 3, 967, · do 27 de dezembro de 1919, arts. 1• l' 2• 

S.- Vol. XIV 41 



lei u. 1 .:.!30, de 31 rlc tle<:O!IÜI~·o. elo 1020, urL. 50; loi nu
l!ll'l'o !, .212, do 5 de ,iunelro do 1921, ar/ .. 8', § 1'; lei nu
m cru t,IJ.\0, de 31 ilu dezembro de 102'1, ar/.. 5", § 1". 

'.l'rtlUSl\l'i p•;fio das lei~ quo dispümn sobre leilões ,itu:li· 
eiues: Dccl'lllo 11. 3.!Jll7, do 7 de dozcmbJ·o de 1911: 

,\rl. 1.'· Nus vonrlttH de bons jutlil\iaes au/.orizudus, IJI!O· 
MJI'fÍO ob,1'i(Ja.lo'l'ia.menl.e {ctlas }Jel.os J!Ol'leil•os do.~ aJtdUorios 
tli.M wru.s conlcnciosas 1J adrnini.•IJ'alimt.~ dtt htstiça J,owl do 
JJL•.tri,clo Fedcl'al., let•tí, o t't>S!Jccl.h;u por~eiru a p,crccll./.ngem de 
:1 % a 3.0: 000$,, nmlt1 111~is pet•ccl>cl,tdo th,llli cm d.onnlc, mun
l,i,t.lus i!-H d,~mttiH disp.osi~úcR tl,t1 tll'l. 8" dc1. decrelo 11. 2.389, 
de ·I du J~llleil'llo d.c \01 ~, 

,\t•l, 2·." .Fioum iHolil.us dtl uill'ignlwicdadc da Yenda em 
Jll'fit!U ,iuclic'llll, o.• bens uwm1is oJi, smnovcntes, JJOdandu o 
·respectivo ,inlz, conccr)m• atva.l'IÍ ]Jal'tt l·aes vendus sel'ellt feitas 
1101' úllm~nt:dl'o r(e leiloei1·os. · 

§ 1." Conlinúu u. cargo exclusivnmenttl dos l\Urroloros do 
Funtlos Pul.Jiicos, os. titulos 1\ogocinvois em Bols1,1,. 

Ar/.. :J." !leYUgnrn-sc ns <lisposiçõcs cm conlrurio. 
Epit«cio T:'essóa. - .o\,I.[J'cdo l'into. 

Lei n. ~ .230, de 31 de dezembro uc 1920, nrl. 59: 
' . ' 

Ar/ .. GO - Os porteiros dos amli/.orios, das varas con/.en
ci.osl\S 1J nd!ni.l.üstrni.iYas da .lusli~u l.oel.ll 1lo Dislt·icl.o Fe
dem!, JWOtmio, Jleln.< 1!Cilrin.< qne lhes cnmpctmn e((ccltwl' cm 
todos os ·irwr.:ntm·io.t;, rJ.'I:ccu~~tJcs t.•. rbnnais t!aso.ç, confm·rne o 
tlee1'eio n. ~.\ll\7, de 27 rlt: dc:eu1.ln·o de 19Hl, csc\arecidos om 
dis)IOHi~il(l t\11 o1·~amenlo d<l, Ministerio tlo Intcriot\ o iml)oslo 
nnmml rio industria e prottssilo d.c 200$, ind·cpcndcl\temeulc 
do 1lo nomeação •. 

Lei n. !,. 21,2, de fi de Janeiro do 1021: 

.\rl 8." ·As vendas de bons judiciahncnle autorizadas, a 
quLI so T:ci'No t1 do\wcj,o n. 3.967, de 21 do de~emb~·o de i91!l 
<J que cubem obrigal,oriamcnlc àos por/.oiros das varas oon-. 
l.uneiosns. c administra/.\vns dn .hisúica Local do. ]j)istriclo Fo
(leral·, a.b1'M!{Icrn toda.s as que ti1Jc1•cm d,c 8C'I'· tl!'i(·a& CIY/1. 
t?:r.ecuções on dentro t/1? inJJcntal'io~ qncl' os Jll'Occssados no 
hti:o dn. Pmvedoria, quer os do .tuizo. de Orphãos, inclusivo 
casos ·~m que /'orem interessados menores sujeito~ ao !!~trio 
Jlodcr, bem como os (lP oivet. 

§ 'L" Scl'tio n.ullo., os actos fJ!W se cf(cclttal'ern crn oppo
s içlio a esse dispositivo. 

§. 2." lili.o se con1prchondcm uos. Cl!SOS ospcci.ficndos ns 
von<lns fie 11cns .iá dcl'crirlos por ofl'ci/.o Ql,l. pa.l'tillla 1,Í p~·oprio
dadtl de menores su,icilos no pnl.rio poder, nos termos do 
~~·t1 .. 38.0, do Codigo C(vil sem J?I'C.i.uizo. do art .. 3$7, de mc$010 
t.:ougo. 

L()i n. 1, .1 ~o. íle 3.1 de dezoml.Jro de i921 : 

Art. G.' Nas vendas de bens j,udicinhnon_te autorizadas, .a 
q.ue se ref~rc o. a1•t. t' do decreto n. 3 .• 91)7; de 2.7· de C\ozcm-
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bt•o du 19HJ, caberá, sempre,;\ Uniãu, como imiHJslo de I'I!IHia, 
D clecio;a parte de perccnl.ugcm dos porlt!Ü'IlS dos aurJiloríoô, 
11 lfLml passn a ser, cm cada lol.e upt·eg·oado, de 5 % aló o 
Hmxi;no de 50:000$, cobrada apenas dos compradores. 

§ 1." Quando o producto da venda exceder de cincoenta 
corrto~ ~~u r•íis (50 :000$). os referidos sct·ventual'ios da Jusl.i-
1.'!1 nada mais pm·cebm·üo, cuhendn, entretanto, ao Estado, 
af;\;•n oa 10 o/o ,i1í rrwncionudos, 2 'h o/o do produclo que passat• 
datJuelln imporlnncin até ;\ do com contos de réis (réis 
~00:000~000). 

§ 2." O eonlwoimcnl.o da llecelll!doria, f!J/1 ambos os casos, 
devo ser ,iunlo nos auto~. logl) que s1•.ia l'ecolliido o imposto· 
medínnl.•; guia do esct·ivão rJo l'eil.o, t.o,·nanúo-se ·iy•o indís
r•eJJsn·vel pn•·u, se. tol'nm· tt 'IJtmrla de[initi'fJU, 

AR vendas de irnmrrvoiH el'l'ccl.undaH em pra•;a pülos pot•
I.!Jiros dflR nudil.ol'ios, silO lcgaBs, mas eoncort•iuas, oi'(IJt'en
eemlo nwliJUl'UH vanl.nt;F•n• (llll'll os i n!.rJl'essarlos, sendo a com
missiw do po;•l.r.it·o de ;; o/o al.•i o maximo de ;;o contos, cobra
da l.iío s;!nwnl•; do CUtlJ.[JI'lll.iOr, nada pagando o espolio ven
•ledor; {[lllll.lfu';íH ei'I'IJcl.ua•las í>OI.' lcilooi;.·os, s;1u orll!t.'OHas, mc
lWM cuncoi't·ida.~:~ o do me-norPH vantagens puJ•a os inl.et•essados, 
vísl.o voJJJ"al'CIII us mesmos leiloeiros, a cumrnissüo de 5 % 
sem lhnill!, t'ls pnt•f.es, (JUCJ.' cornpradom, qum· vcndcdot·a, 
a~gr·avand1.• a inconv•mieneia de l.afJS vendas, as quaes <ln in
cumlwneia dus pot·l.eit·os dos audilorios, são gramrlas de nul
lidado pelos dispositivos ria lei n. 1.212, do 5 fie ,ianoi!'o de 
J92!, nu sou ar! .. 8", qunmlo ftJitas por leiloeiros. 

(Vido Llecdl.u e Despezu Geral da ltepu!Jlica, pat·a os 
exercicios de 11121 e 1922; pg. 130, ar!.. 5\l; pag-. 203, ar
Ligo 8"; JJUS'. 128, nrt. 5"; Ludo cm plena conl'ormidadc com 
o Co!ligo Uivil, arl .. 0" - Inf.roducção. 

Demonslrucão das vantagens cont:das nu emenda a ser· 
apt•esüJttuJa ao O!'çamcnto da Jtcceita pela Senador Paulo de 
Fronlin. 

1." Si a vonilu fól' t•equcf'idu para snr c;rrr.tuada por Iei
lveíro. rtc uccô;·do com 0 que estabelece a em•Jnda, a parte re
querente sct·f• bcnl!ficiada com a dimlm:i•;ão rln. t•ommissfio que 
pagaria ao lciloéiro - sendo 5 %, ;;em dmite, ao passo que 
IJagnr(L ã •j• enm c Emile nf.é IOfl contos ctin muido na. )ler
contagem a 2 "I' dfr 100 a 200 ~onto,; e. !ina;mente. diminutndo 
li' 1 % do que passar de 2ti contos no ma:cimo elo venda. 

Diga-se: Em uma venda feita por- lei!otl:!'r>; pt·esentemento 
do valm· de 500 ~onlos, cobraria o leiloeiro :.Jo. Espolio vende
dfll' ú o/o a GOO contos, 25 contos; mui> 5 "I" a: 501l contos eo 
comprarlo1·, 25 contos - commissão à:.• 1e'il9e:J·o - 10 o/o do 
G!lO contas .. 50:00f!$000. 

2. • Si n mesmr: Vfficfu de 500' conbs for e' feclllllrln ainda 
pot• lcilooiro, porém, nu ~onformidudo da e;n~oda, terú o Ioi-
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lociro u,; lliUSIIlliS 25 contos da pal'te cumf;J'Ddora, poróm, da 
:parLe vendedol'tl nada receberá, pagando, cntrctan:to, a .parte 
vendedora o imposto da emenda de: 

5 o/'o a !OU contos. ,. . . .. .. .. 
2 % de 100 a 200 contos .. , ...... , . 
1 o/o de 200 a 500 contos. . . . . . . . . . . 

Imposto pago sobro venda do 500 conto:. . . . 
Sem a emenda - eommissão do leiloeiro. . . . 

Pela emenda - Diffcrcnca a fuvot• da parte ven-
. dedora. . . . . . . . . • . . . . . . . ..... · · 

5:000$000 
2:000$000 
3:000$000 

10:000$000 
25:000$000 

15:000$000 

Como fica demonstrado, o espolio ou massa vendedora, 
]Jela emenda, J)agal'tl 10 contos de imJ)csto pela venda de 500 
contos, que requerer ]JOI' intet•modio oo lci!o~iru, quando, ;;i a 
mesma vrnda J'l\r cffcetuada sem as vantagens da. emenda, 
pagai'Íl a pn1·tc ventlodm•n, ao leiloeiro, 25 conl.9s, ou diga-se: 
pagará maio 15 contos ao leiloeiro, ficando prejudicado o 
mesmo cspolin e o ·Estado cm 7:750$, !lOI'rospondcnLe ao im
posto 0::Lallclechlo na emenda, do accôr:.lo com u art. 5' da loi 
n. ·i. HO, de 31 do dezembro de 1921. 

PARECER 

Jll'ejuuicada po!n JHII'Cccr dado sobre a emenda 11. 31. 

N. 71 

Arf.. . Fica ;,uoppi·imi~lo o impuslu sobre a renda das 
profissões lihC!I'ncs. - Joüo Thomé. - Mm·cilio de Laccr!la . 

. Justificação 

As prol'issões liberaos no. 11''950 paiz são exercidas, :cm 
g.cl'a!, como vc~dadeiro sacerrlocio, não pcrmittindo as nosst>JS 
irndicõcs a sna mcl'canl.il i1.ar,u.o systcmatica,' qüe exige es
cripturaçüo regular para apuração do lucros liquidas. 

As nossas leis penues mantocm o sewrodo profissional, 
euja infra.cciiJo constitue crimn. Como exigir do medico ou do 
advogado a cscdpturaciío ·de umu V·ci•ba oriunda de um ser
viço a que a sua oonscicncia c seu juramento escolar ou uni
vm,;;i,lal'lo impõem o mni.ot• slgi!lo e cuja r.ovclacão 6 puniLla 
pc'lo Cocli.go P.cnal ? 

iHa a consido1'ai' tambom quo todo o pro'fissional libDrnl, 
mesmo o mais ::;mdurudo socialmonto. ou por motivos do ca
ridade, ou de wmisado. 011 pol' inluiL~s po!iLicos, ou airnda 
no cumprimento desinLei'Ossado do ~on nobre misLér, exer
cita-o muHns v.ozc~ .grnluitnmcnlc._ Como. su,jcitnl-o n conti
nuos v.oxamr.s o CXIIJ'IT ~no prove nuo haver r.ccebi<lo pag11 d11 
determinado olícnl.o .ou de f,al caso, porventura de l'etum~ 
~ante successo ? · · 
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~<11ccrcsco quo advocacia •í con&idnracla mnnus pu/Jlicum., 
sondo os advogados consifi.crndos Drr;iios nnxi!iarcs da ,justi
ça, como se pódc ver no aJ'I.igo da Rnfo1111n Jn·dicim·ia do Dis
Lr!Cto F1oderal, h-:mi.cm publioarla no Dim•io O{{icinl. 

Em conolus!o: 

Em no&So paiz, de honrosas c nobres lJ•adiçõos ld·boraos, 
o Estado só tem ganho com o dosprondimcnto c olovacão com 
que são exercidas as chamadas profissões Jiberaes. 

·Esse facl,o se tem l.mdur.iclo pJ•nl.icnmonto no reconheci
monto D'flficial das nossas J;J•andcs inslil,niçt.rs sciontificns o 
nas suhvr.n('Õc;: que nmmalmenlo lhos são concodirJas. 

O Estado nada ganhará com a llli'J'Cantil ir.u~iío sysl.oma.·. 
Uzarla das profissões libernes. 

A verba cJ.e mil contos, que tom si.do orçada ha dous 
annos apenas o que al.<í hoje nndn p1·oduziu, soNí ull.rapassarla 
rom o seno propol'ci.annl sobJ•o o vnloJ' das contas o rios con
Ll·ncf,os de honorados, conforme r.mcndu cm soparndo. 

l?ARECEn 

Pre,iuclicncla pela r.nwnrla n. 13S, ria Commissão. sobre o 
impo~to de ronda. 

N. 72 

.Art. A taxa do imposto sobro vendas mercantis â 
vista e a prazo, do que trata o regulamento :mnnxn an de
creto n. 10.041, do 22 de maio de ·I D23, será a mesma que 
a do imposw sobre voncla·s a prnzo, ficando exl.incto o im
posto sobre lucros liquidas da industria fabril c <lo com 
mcrcio. 

Paragrnpoho unico. Fica tambcm oxtincto o imposto so
bre os dividendos das sociedades nnonymas c cm commnn
dita por acções c das sociedades por quotas de rcsp<msnbi
lidade limitada, e cooperal.ivas do procluc('iín que estiverem 
sujeitas no imposto sobre vondns mercantis fl visln e a pmzo, 

Sala das sessões, dezembro de 1D23. - Ma••cilio de La
cerda. 

Justificação 

O imposf,o snhrb ns vendas mercantis foi suggcrido, pelo 
oommercio o indusl.rin dn paiz, exclusivamonl.o pnra substl
l.uir o imposto solJro os seus lucros liquidas, porque, como 
muito bom o rocnnhccr. o illnstro Relator dn Cnmmissão do 
Finanças dn Cnmnra, nn ,,un exposição sobre ns omrmdas dn
quolln Casn, a noceil.n pnrn o oxorcicio ele I 02-l, quando se 
roforo 11:0 imposto sobre lucroR, liquidas, que ns 1n•otm·tns (lO 
cont1•ibu.in.tc não visaMm o impOsto ·wrn si, tenrlo nb,ic"ti1JiltfO 
quasi emcl!t.liva.mente os Jl1'ocessn,, inquisüm·iacs )111/'fl. rr mn
oadaçúo, nntndamonto a 'ilmcsl'ioaçtin t/11 esC1'1'ptn. commercinl. 

. . 

.. 
' ... 

.. 
• • 

• ' . .... 
'''" 

... 
III 

III 



646 ' ÁNNAES PO SI!NAOO 

A aptorização dada oo Presidente dn Republica pelo nu
nJeJ'O X do art. 2• da lei da Receita do exercício cori·enl.c, 
referiu-Re ll app!icaçfin no tndo on em parl.e das dispoRil·•ie• 
do prnjecw adoptado no Primeiro CnogresRo das Associa{}Üc:; 
CommeJ•ciacs do Brasil cm 1n22, cu,io fim unico cr·a a ane
cadaçiío do imposto sobr·o lucros por meio do scJ!o propor
cional sobre as vendn·s mercanti~. E n mesma anl.orizaç.fit) 
facultava ao Presidenve da llepublica n S!lspendcr o imposl<; 
sobre lucros na data em. !)!te o paaamentn do h11po.<to sobr·e 
venetas e'nt1·asse CJn 1!Í(Ior, o que prova que o proprio Con
gresso Nacional reconhecia que um imposto cm crendo com ·O 
fim expresso de substituir -o outro. 

A proposta na clevaçlio da l.axa sobro as vendas á vista, 
além de ser equitativa, visLo que não havia nenhum mo
~ivo para que fosse menor do que a taxa sobre as vendas a 
prazo, sujeitas á bôa ou má cobrança, augmontnr;\ considc
rnvelmcn!.o a somma l.olal do imposlo sobre as vendas, que 
ii'á a cet•ca fie oitenta mil conl.os de réis, qunnrlo o imposto 
sobre a J•endn geral, rn·odn~iu ern 1D22 apenas vinte e tres 
mil conlos, o quo mosl.t·a a convenioncia da suhs/.il.uiciio de 
um imposlo rio rlil'l'icil o incerta m·t•ecaclncão, pelo outro, em 
en,ia coltt•aíl~a o pt'OJll'io contl'ihuinl.e l.cm todo o interesse. 

A extinct;iio do imposto sobre os dividendos das socie
r!arle:; anon)·mas c om commnndil.n por ac~ões e das sociedades 
por• quotas do responsnhil idade limitada, csl.á pot• si justifi
cnr!n, vislo f!llc incitlindn o imposl.o sollJ'(! as vendas· l'orco
snmonte sobre o lucro liquido de l.aes cmprezas, expresso 
)Jelo rll\•irlnntlo dislJ•ihuido, seria /.1·ihul.ar r!nplamcntc n renda 
rlcssas t•mpl'C~as oriunda de uma mesma c unica fonte, 

(fiepctc-sc esl.n emenda em vi;;tu do parecer qne lho foi 
dado cm 2' discussão.) 

PAI\EGEI\ 

Esln rmenrlu osllí pl'c,iurlicnda pela emenda dn Commis
.Rão sohJ•o idenlico nssumplo. 

N. 73 

Onde convier: 

Art.. Fica nccpc"cir!o de i %, o imposto est.nbelccido 
no nrl.. 5", ria lei n. -\,,..\0, r!n 31 rir r!rzcmht•o do JD2J, níin 
Rendo ]lJ'nrr;;;;nrlnH ]Hll'H n cffcil.o do lrnnsfot•cncia nns J'Cspe
,cl.ivns J'C/lni'Iiçürs l'iscncs r!n UniJin, ti;; vontlu;; rir immovcis 
effocl.undns em opposiciío do ci/.ndo nrl.. 5", quando jndicinl-

.monl.c nnlnl'i~nrlns, - MarfJilin de Lacerda. ' 

.r ns ti {i caça o 

A !ri n. "··110, rio R1 r!c rlczcmbro r!c l~21, no nrl., 5', 
oslnheleco o imposto de l'cnrln rio lO %• Inn~ndo RnbJ•n a por
conf.ngem dos proloit·o~ dos nudit.orios nas. vondns ot'fnelun-
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das nté 50 contos rlo réis, nada mais poroobondo ossos serven
tuarios, qunnrlo n venda excede do 50 contos do róis, cabendo 
ontretnnto, no Estaria, aJ'órn os 10 o/o, ,ii\ mencionados, 
~ 1/2 .%, do produclo que pn.<sm· dnquelln imporf.anciu, ntó 
n do 100:000$000. 

Bntrel.nnto, os clispo~iti\'0.< do nrl .. 5' dn lei n. 4 .HO, de 
.11 .rln. dczcmllt•o de 1.92!, não. teem sido rcspeif.nclos pelo ,iu
diCtal'lO, vendo-se riJarJament.c pomposos nnnuncios de lei
Iões autorizados por alvarás judiciarias, vendas essas effectun
dns por agentes de lllilõcs, quando essa atf.ribuiçiio é elo pt•i-
vnf.iva .incurnbencia dos por! cit•os rios nudit01•ios. · 

Es~n.prnxc abusiva adopt,1da, ft•az. para o Estado llVult!l• 
do prCJUIZO da t•enrla que dcvcrm ser ut•reondrtda nu conl'ot•• 
mirlnde do que cstnhrlcec n lei n. ''· HO, do nrt. 5•, 

Assim a emenda visa evitar o abuso in,justíficnvel da 
praxe adoptada, osf.uhclcconrlo uma HcguJ·a fi~ca liznQão cm 
)Jcnoficio cln rcccif n li o Estado. 

PARECER 

Prc,iurlicadn pelo pa!'ccc!' daria snb1'c n cmci'H.In n. 31. 

N. 74 

Art,. 11. Nn Cnpit.nl Fcdürnl ~~r1l rlisll'ihnidn cm quinzo 
~nnl.ns, polns insf.il.uiciics, ele .. , 

Diga-se: 

Art. 11. Na Capital Federal scrú. distribuida pelas in
slil.uiçõcs allaixo cnumcra~las, na flll'ma scgulnf.é: 

Para a Santa Casn da Miscricordin, 30 r•\is; pnrn o Hos
pif.nl Mullcl' dos Heis, 22 ,.,lis; pm·n o Hospital dos J,azaros, 
22 l'óis. . 

Os rcst.anl.cs, lí(i l'tiis, cm pni·l.rs ig·uncs, :ís 28 seguintes 
instil.ui~.õcs: 

Maternidade mantida pela E;;coln rlc _Mcdicinn
1
. Ct'U?-nd\\ 

aonl,t·n n 'l'uhcrclliosr, InsWul.n rlc llJ•ol.eccan c Ass stenctn 11 
fnfoncin, Asyio rio S. Luiz ptil'n n Vrihicn Desnrnpnt•nrln, Dts~ 
Qcnslli'ÍO rio S. Vicenfo rio .Paulo, ,\s~·io floncnlvcs rlc A1•rtujo, 
Sooierlndc ,\manle ria Insi.I'IICCÜO, Escola Pl•ot'!sslonnl n lls~·in 
paro Cegos Adull.os, Cnsn rio Sanl.n ffl'Jlez, A~<sociacão rios Clii'O
nistas Desportivos rlo ilio rlc .Tnn0iro, Asyio .Toiio Emlllo, Pa
f,l'lmnfo do:; MonOI'I\S rht f,agün, :-incforinrlc rln Ci•ur. Vcrn11lll1n 
T:lt•asilcii'U, Associaciio Pt•ó-Mnf J'C, Asi'lisl oncin Snnln ~l.'hérezn, 
Lyceu de At•lcs c Orficios, ,\sylo Bom Pnslnr, Snnln Cnsn do 
~iisr·ricm•rlin de .Tniz rio Frí!'ll, Lig·a BJ•m;i!oi!'ll contra n Tu
llm·ciiiMe, l'al!'nnnfo rins Mr!IOI'~s. Oi·phnnnln dn Collegio rln 
Tmmncnlnrla Concoiçi1o de Hofnl'og'O, Fnnrlnr:i1n Oswnlrln Cl'llZ 
Orphnnnfo R, .Tns•í ric .Tncnt•r\pngu(t, C:enl.t•o ~li!iinl' Benel'i-
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cunto, Polyclinicn do Botnfogo, Dopai•Lamcnto da Crianca do 
Brasil, AuxiliadoJ•a elo ~l'hesOUI'O Nucionnl iJ Sociedade Bcne
J'icenl,e UnHiva. 

Senado Federal, 22 de dezembro rlc 1923 - Lauro 
Sodré. 

Ju.1ti(icaçáo 

Tratando-se ele insLHu icões hnspil.alnres, que leem que 
arcar com vultosnR despesas paPa n sua manutenção, a emenda 
conserva com ligeira modil'icnr;ão a distribuição feita pela 
Cnmnra dos Deputados. 

Por essa dist!'ibnir;ãn rís trc:; insl il.ni~cies hospitalares 
são augmentadas. 

Com relncão ás instituições que recebam o beneficio glo
bal ha uma diminuição, rcsullnnte ria inclusão de novas in
sf.ituições, que, sem duvidn, merecem ser t.ambem · conl.om
pladas com os te beneficio. 

Em vez de 24 insW.uic:ões que recebem o beneficio glo
bal, constante elo projecto ela Camnm, a emenda propõe que 
sejam incluídas na distribuição global do beneficio, com 
2 réis cada uma, as 28 inst.Huições mencionadas nesta emenda 
pois que todas ollas prestam reaes serviços de Assistencin 
Publica, sendo que n mnim· parl.e dcllnR, Rfio inl.crnnt,o~ onde 
sr acha rccoll!idn gmnde numero de necessitados. 

Pnrn maior csclnrcciment.o, nprscntamos um quadro de
monsl.!'l.ivo, em que voem inrlicndas a distribuições nct.unl, a 
distribuição que vem na pJ•opnsta ria Cnmnrn c n distribui
ção que consigna n emenda . 

.Pelo que fica exposto parece dr infcim ,justiça n np-
provação rla mediria qne n emenda consigna. · 

Quadro demonstmtiva da rHst·rihniçãa do Imposta dr rnrida.de 

Distri
buição. 

Instituições 

llant.a Casa da Misericorrlia , , ... . 
Hospit.al Müllnr dos Reis ....... , 
Hnspilul dos Lazaros ............ , 
Departamento da Criancn do. Brasil 
f;ociN!ndc Beneficente Tlnil.ivil .. ,.,. 
Anxilindom Bcnrficenl.e NacionaL .. , 
Beneficio global pura cada. inst.i-

\t,uiQÜ.O .• . ... , . , ............ . 

PARllCl!R 

Distri-
buição 
actual 

$025 
$021,42 
$0!7,85 
$007.1!, 
$004,50 
8 

$00!.50 

Distri- consi-
buicão gnada 

Pl'O]lOR- na 
la emenda 

. $030,:13 $030 
$02ü $022 
$02!.üG ~022 
$OOA.nr. $002 
800·1.:13 $002 
$00!,,:13 $002 

$001.4" $002 

Pro,iurlicndo pelo parecer rlnrlo na rmonrln n, 99. 
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N. 75 

Ao nrl. 3" - TV Imposto soht•e a remia - 50 - Im
posto sobro vencimentos, 10,000:000$000, 

Elimine-se • 

J·,tsti{ioação 

Dada a e:drema clifficuldado em que se debatem actual
menir.> os servidores dn Bstarlo, civis o militares, devido ao 
'encarecimento de lorlas as utilidades, rcsullanle da deprecin
t~ito dP nnRR:t moeda, não :4C Justifica nhsolutarncntc n mnnu
l.enl:ão do imposto ~ollt'" vencimentos, ,iá insurficientes. 

Sala das sessões, 22 do rlezembo rlc 1923 - lrineu. Ma
c/wdo .. 

PARECEU 

Esln ememln ostá m·o,judicodn pela de n. 138 da Com
missão sobre imposlo de renda. 

N. 76 

A omenrla n. ô n.ppPovarln om 2' rliscussão fica assim 
suhstit.uidn: 

:\' t•eceil.n cxl.raorclinnrin: 

N. 112. Renda de emissão de moedas metallicas subsi
diarias, ficando o Governo autorizar/o n mandar cunhar no 
pniz ou no esl.rnng·eiro moedas do alumínio o cobre dos valores 
de 1:!< c 500 réis podendo emil.tit• no exercício de ·1924 até 25 
mil contos ele ré is, Rs. 25.000 :000$000. 

Rio de .Taneiro, 21 de dezembro do 1923. - Pnulo de 
F1•ontin. 

PARRCRR 

Pre,judicacln pela emenda rln Commissão n. Hll que trata 
do mesmo assumpto. 

N. 77 

SuppJ•ima-M• n n. 47. Rrncla glollnl RO. 000:000$, e sub
sutnn-~c prlo~ ns. 41 sohi'O rlivirlenrlnR o ,inJ'OS rlc dn/Jentn?•e,, 
- 12.000 :000$, 42. sobre nmprcst.imos hypot.hecnrios -
2.100:000$, 45, sobrn htet•os da industria fnlll'il -
7.200:000 e 49, sobre vcnr.imentos - 10.000:000$ do nrt. 1• 
cln lei n. 4.625, de 31 de rlezembro de 1922, receita ge1·nl para 
o oxercicio corrente. 

Rio rln .Tnnrit•o, 21 rir rlozomhrn rlc 1023. --: Pnulo de 
Frontin. 
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PARl~CER 

A emenda csl:\ Jli'P,iutlicurln pela de lt :1~8 aprescntnrln 
pela cnmmissüo. 

N. ·78 

Ao nrl. 1", 11. !tO: 

Substitua-se n redacção pela seguinl.c: 

N. 40.- Scllo su11il.nrio- Lois ns. 3.087, do 2 rlc janeiro 
e 4.230, de 31 de dezembro de 1920, arl. '1", n. ili; lei 
n. i..,\40, ele :H rir rlcmmbt·o do 102'1; decrelo n. 15 .1•42, de 
1.1 rJe nLI'il drJ 1922, arl. 2" e lei 11. '•· G25, rle :H rif' dezembro 
do 1 !l25, .5. 000 :000$000. 

nio dr .Tanoi!'o, 2'1 de dezembro do 1923.- Paulo rle 
F'rontiu. 

PARllC:l\R 

A emenda csl;'t pJ•ojndicarla pela rio 11. 1 ~3 apresentada 
po!n commissfio. 

N. 7!l 

Suppriam-so nn expressão: Subsli Lnn-~<e. o~< m•t.igos. 
688 c 740 ... as palavras a1·t. G88, ficando, cm conscquencia, 
eliminada l.odn matcrin a ollc roJ'cJ'cnl.c c qnc vne nl.é ás pn
ln\'l'ns pa.M quaesq!WI' us·os. 

Sul a dns scssiles dezembro de 1 !l23.- Eu.:cbio do An
drade. 

.Tnsti(icação 

Si n cnicndn acima não fclr nppl'ovadn uma nova induslrln 
nacional sofl'rcr:\ um golpe l.ão forl.e que l.nlvc7. sejn aniquil
Judn. EUa consulta os interesses do paiz c vem corrigir umn 
iniquidnac. · 

l'Anllalln 

A cmcnrla csl.i\ prc.indicnrln pelas cmenclns rla Commis
sfio ns. 114 e 1'15 sob1•e o mesmo nssumpl.o. 

N. 80 

Onrlc cmwior: 

J\1'1.. .Ficn rlcvnrln fie com a ccnl.o o cincncnln J•t\is n 
f.nxn da l'nlwicn rios li\'l'ns commm•cincs, suhmel.t.irlo~< ú .Tnn-
1.n Comme1·cinl rln f:npil.nl Ji'orlct•nl r Jlnt' csLn colJI'nrln nos 
l.ormos rio J•rgnlnmcnl.n cm vig01•. - Pedro Lano. 
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.Tustifica.ção 

• 
A rubrica rlc livros percebida pelos dopul.1dos á .runtn 

Commerciul foi arbitrada nccrçn do trcs nnnos. 
As cnndicücs gcPacs rlc viria augmcnl.arAm nesse periodo 

c as rJil'l'iculdnrlcs gcraes, pela clcvaefto de preços, tornando 
n rcnrln insufficicnle para llrovci' :\;; ncccssidnclcs communs. 

Esse fncl.o determinou o augnwnl.o rio salarios, subsidies 
e vencimcnl.os fio funccionalismo. B' .iusl.o, portanto, o pedido 
rle clcvaçiio do ppcços da l'Uhricn, que não i.t•nz onus nos cofres 
puhlicos porque ri cohrnrlo rins partes, com ronda especial, 
pertencen!.o p1·o-la!Joro nos dcpul.ndos da Junta. 

P.\RECER 

A Commissúo não acceita n emenda, por que importa cm 
nugment.o que clln !.cm sempre recusado nos demais orçamentos. 

N. 81 

Onde convier: ·. 
Aos ost.abcl<Mimcnlos hnln~arios, que façam oonstruccües 

HObrc agua. cujo capital rlc exploração soja superior n réis 
3. fiOO :000$, sci·(t concrrlirln iscnciío rlo impostos pam lorlo o 
material o moveis importados e a ollr.s destinados. 

Sala das sessões, cm 22 de dezembro do 1923. -
'Alfonso da Camarqo. 

Ju .• t·ifícação 

A emenda ncimn visa fomentar o proteger a construccão 
do eslabelecimenl.ns bnlncnrios com todos os requisitos mo
d-ernos, o que stl se conseguirá dando-so margem a lucros 
qut• compr.nsom o ompt•ego do vr11lnosos cnpitnos. 

PARECER 

Nüo é prudenlo facilitar n concessão de ISenções de im
postos nos tcr·mos vagos e pnrn 11m numero de casos que 
nem se snho nppt•oximntlnmonl.tl qual se,ln, nem se coi·rospon
deriio :\ convenicncin pnhlicn, nu snriio npcnns oxplol'ações (ic 
cnraclel' commr!rCinl. Niin s<ímonte abl'e-se mão de renda,, 
sebrcl.udo índispon~nveis nu nclunl si!.uacão financcir•a, mas 
ainda nn•ísca-sc n qtw esse ·l'nvnr sc.ia mnl npplicado, ou 
onde não seja admissivel. A e:dgencia apenas elo cnpitrr.l. de 
e:r.ploraçlio nnda g·ai·nn!.<'. pois niin é. difficil justificar capi
tacs elevados [lO!' avuliacries henevolontcs rio bens. direitos r• 
consns e oulr·os r'<'"lll'.<o~ r.Ic que temos fnr!.a oxpm•icncin. 

A Commiss1io niln so n[lporln 1\ concessão em cnso dP
tcrminntlo que lho por•tnil.liHse amlilll' da ,iusl.i<!U ll vnnl,agcm 
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publica dessa dispensa dt• l'entlu c medinnl.r condições que 
g:aranLissem pela hygiem•, conl'orlr, c propOJ'i)Õe.< da obra a 
realizar, l'oal beneficio publico. Vngumcnl.c, sem limil.os a 
me!'cc de uma nnicn condição qtw nada gm•mttc. pensn n Com
mbsfio que não deve se!' concoàirla r optna, pot• iHso, pP!n re
,joi,_,iío dn omend[ll, 

N. 82 

E' o Presidente da Republica nuLoriznrto a proceder á re
visão de tarifns, adoptando definitiva on provisoriament.11 as 
modificações que ju!t;aJ' mais convonicnt.cs, no Lodn <111 cm 
pa1·l.rs, resg-uardando, dentro de raznnvcis limitrs, os legitimas 
inl cresses das differcnl.cs inclusl.rins que se cJ•enm no pniz o 
no mesmo tempo defendendo os direitos rlo consumidor con
t,J•a descabidas pretensões dos fabricantes, 

Sala das sessões, 22 de dezembro de 1923. - Jeronumo 
11/nnteiro. 

Justificação 

A emenda supra traduz palpitante nece~sidnde. Desdo 
J,llUit.o se sente a precisão de rever ns tarifas alfandegarias, 
não só para o interesse rlo fisco como tambcm rlos cont:f'ibuin
tos. 

Em 191R fez-se uma tentativa para reformar ris taxas da 
importncüo. A Caniara dos Rrs. Deputados cltet;ou n votar o 
projecto relativo ao assumpto, mas vindn nara est.a Casa, sof
freu I·ongn debato c não se conseguiu tornai-o ici. 

Continuou-se no mesmo antigo ret;imcn de reforçar-se a 
tribut.acão aduaneira por meio de emendas no orr;amenlo da 
receita. Este processo nlém de prejudicial no fisco occnsionn 
surpresas dcsat;radaveis e de funestas conscquencias no com
mercianle e ao industrial, que muitas vezes ort;aniznm seus 
orçamentos conl.ando que tnes nJ•t,igos, indisprnsavcis an tra
balho em mira, custem-lhes um determinado preço o os vilo 
receber com sobrecarga enorme devida li brusca n!l.ernçiio d11 
tarifa. 

E' mister que o ret;imen de impostos se,in quanto possi
vol isento rle constantes allernções e de surpresas. A vida dos 
commerciantes c dos indust.rincs mui!.o soffre com estas mu
tncões. A emenda 1'acult.ando no Governo n revisão, r!:\ IJOSA,ÍO 
a fazer-se um !.J•abnlho ponrlcrndn c 111.il q11r RrJ'JÍ. rlll!'ndo11rn 
r rte pJ•ovei!.e pnrn lnrlos. 

Saln das sessões, 22 rle rlczomhro rln 1n2:1. - Jm,nnym." 
Mnntei1'0. 

PA!lECEll 

E' att.ribuiçiio let;islnf..ivn. Com delegnções semolhnnles 
u reunião d.:o Jongresso ficaria sem ob,ieci.o. 
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N. 8.> 

Onue convier: 

-~rL. l~ica o Govet•no autorisado a pcJ•míltir que as com
panluas de seguros nacionacs c estrangeiras autorizadas a 
!'unccinn~1· no puiz possam elevar a GO "[" o limite de .IQ "I' 
estabelecido pelo at•L. iíO do clcCJ•e/o n. 1.\.503, de 31 de dl!
wmhro Je 10211, cxelu~ivnmenle pat'a o seguro du cal'•í da vu
lorizu~~üo c rc:;pel!UVOl:l armazcns. 

lUci de JanciJ·o, 21 ele dezembro de 1923. - Paulo de 
Pronti,n. 

PolliECETl 

No ut·cmnentu do 1\Iinisl.eJ•io da Fazenda foi o Governo 
aui.OI'izado u ''collocar no exl.rangeiro, desde que a capaci.o
dadc t.lo mm·eario.· nacional não comporte o risco, ou torne o 
contr·acto por demais onet•oso, o seguro do café da valoriza
çü.o o scuB a:·mmams". 

Procurando modificar as consequencias deste voto, a 
prcs•ml.c t·mcndu amplia a capacidade do mercado nacional. 
c!evandl' de ·ll' a GO o/o n limite estabelecido no a1·t. 50 do 
dccrel.n n. J.i.ií03. do 31 de dezembro de 1920, exclusiva
mcnl.o pal'U o ~ugm·o do café da valorizacão. A disposicão 
contida no o;·~uQ'!Pnlo da Fazenda não sómente quiz crear o 
l'Ccurso ele ;.eguranc;a pat·a a mercadoria, mas ainda evitar 
a situac;ã(• Jll'ivllcginda das companhias, nacionaaes ou não, 
que cn Ire nés J'unccionam, mercê da qual poderiam estas 
rocusar razonveis reducções no pt·eco do seguro de um pro
duelo nas conr:icf.r., rio café riu vnlnrizacão. Esta liberdade de 
acção, que niio exclue, nem deve excluir, a. natural preferen
cia peJa,: c:mnpanhias nacionacs desc,ia o Governo conservar 
qual cst;i nu cm;amcnlo da dcspezu, para zelar os interesses 
do 'fhesouro. Qu~n/.o á ampliação, as informações que, por 
inl.crmcdio elo Govemu, e com seu endosso, recebeu a Com· 
m1ssãú elos m•giios tcchnicos quo compõem a inspectoria de 
Seguros lhe silo todas conLt•arias. Affirmam ellus que 40 o/c 
ó j;\ um Jimiln in,iusl.ificavcl ao qual nenhuma companhia 
ntt'ingc, afJ'irmando que, pelo estudo das operações do rc
seguro podemos fixar em 8 % npcnns o limite habitual das 
nus,;u,.; companhias cujas rcsei·vas são ainda escassas. A 
olevUGÜO lc•l'in, pot,, como oonsequencia ou fazer o seguro do 
caf1i da valoriZ;H;fin em condkõcR da mais fiagmnto insegu
l'U•1ÇU,ou r:(lnceclcr apenas ás' companhias qno aqui fun
ccionnm a cowmiS8ilo que resultaria do reseguro cm compa
nhiuô csl!•nn~··:iJ·as. criu.nclo assim um intormediario oneroso 
que o Govut'IW qui• evitar. Por taes razões a Commiseão 
opina pelu r C,)ciçil~ da omenda. 

N. 84 

Onde convier: 

ArL. As cspociul idades pllal'maceuticas o os mediCa-
mentos vete1:innrios premiados pelo jury cta lDxposicão do 



Gent~nnrio da Indepcndoncia são considerados como si ti
vessem sido upprovados pelo Dcparlnmcnlo Nacional da Sau
do Publica. 

lli.O {)o Janeiro, 21 de dezcmbt•o do !923. - Paulo da 
Fnn~t1:111. 

PAIU:CEJ( 

A umundu dlfponsa formalida:clos regulamentares conti .. 
Lias mn :·l'g'LIIamcntos do Ministerio da Juslica. Por isso não 
ea!Jc JW ot•çnmcnto da receita. 

N. 85 

Accrescen~e-sc, onde convier: 

Ar~. Fica estabelecido o imposto de 5 % (cinco por 
cento) sobre as' import~~;ncias que forem recebidas pelo pre
sidente c o director da Secretaria da Junta Commcrcial e de
c.orrentes dos emolumentns constantes cfn tabella annexa ao 
d'ecreto n. !},210~. de 15· de dezembro de 1911, os quaes ficam 
aogmentados de 50 % (cincoenta por cento). 

Sala das sessões, em 21 de dezembro de 1923. ·-Alvaro· 
de earoatho. 

Justi{icaçao 

A emenda visa augmentar a. receita do Thesouro Nacional, 
UVE'UIIdo urn imposto,. sende, justa, de outt•o lado, a elevação 
das importancias a que refere a t.abella lliUlen ao decreto 
citado. 

PAI\llCER 

,\ primeira. pa.rtc da emenda. está prejutli'caclu poJa 
emenda. n. 138 da Cominissiio, relativa. ao· impo&to sobre a. 
l'(mda.. ; 

í:Qmo cousequenciu, que é desta, n segunda. pa.rto tum
bum se a.cha pr~judicad~~;, 

N. 86 

Pagarão, além das taxas communs, a. taxa rio 20$000' 
(vinte mil réis) em estampilhas de sello adhesivo, os alumnos· 
das escolas superiores da Republica que fizerem, em segunda 
evoca, o exame da cadeira dll' que são dependentes e os exames 
do anno de que afio ouvintes. 

Sala das. sessões, 21 d~ dezembro de i923. - Irineu 
Mac!J,ado. __ . . _ 
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Justif'icaç!Jfl 

Estn emenda não perlurbn a vida das faculdades, porque 
os exnmes realizar-se.-büo na mesma época; c, sobretudo, ó 
uma medida de equidade, por não ser justo ((UO o estudante 
dependente do uma só cadeira perca o anno Sl tiver sido re
provado. cm primeira época, ou si por qualquer motivo não 
l.ivcr se submellido a exame. Além disso, os a! um nos ou_vint.es 
frequentam as aulas c tomam parle nos trabalhos praticas 
como cs mn.~riculado:;. 

Nota.- A emenda acima 6 a reproducQão do art. 62 da 
Lei da Receita do corrente anuo, estando, porém, redigida de 
maneira mais clara para não haver outra mterpretacão oomo 
se dou e8to a!Ulo, tendo sido preciso. para o seu cumprimento 
uma Ol'dem de kabeas-corpus. 

Sala elas sessões, 21 de dezembro de 1923. - lrineu 
Maclwdo. 

PA!lllCER 

L'J'cj.udicada pelo. parecei' dadl.l á emenda anteJ•ioi·. 

N. 87 

ConLinúa. cm vigor o art. 62 da. lei n. 4. 625, de 31 de 
dezembro de ~922 (pagamento de t.a."ta addicional para os 
alumnos poderem fazer exame em. 2• época) . 

Sala das sessões, 20 de dezembro de 1923. - Jeronumo 
Monteiro. 

Justificação 

A presente emenda dispensa qualquer jastificação. basta 
os lermos em que está redigida. 

PAnECER 

,'{o,anno 1'indo foi: aui;JI'izada a merlida 11 que allurJe, ti 
emenda. Conlra n sua execucilo, op.innram o Conselho Supo
t•iot· do Insl.rucC[io Publica o o Minislcrio da .TusLica, repu
tando-a alt:amentc inconveniente ao ensim. Decidiu o Su
;.rcmo 1'J•ihunnl, mas niio do cerl'o da convcniencia c sim da 
J'cgnl'idadc dos o:tttn:l()s pret,endidos. A Commissão de Fi
nancas pensa que ú vístn cinqucltcs autorizados pronuncia
mentos contra n mcdicln, orn de nJvo proposln, niio devo ser 
cila r~novoda .. 

N •. 8S 

Acc~osccnte-sc onde convier:· 

Al'L. ]ficam l'Nluzidos do 50 % os d:ireHos d" imporLaçilo 
(lo oloo do figuclo de bucnlháo. 



AN])!AilS DO SENADO 

Justificação 

A emenda aprascn!;arla se impõe com.:-, medida de alf.ü in
l.orcsse publ·i.co e que vem bcnel'iciar sobretudo as classes po
bres, sem prcj11 izo par[l. o fisco, porquanto, facilitando a en
trada do oloo de figado de bacalhúo no paiz, a rcduecão do di
rei lo ficará compensada com maior quantidade do producto 
importado. 

Comparando-se as tarifas brasileiras com as dos outros 
paizes, vm•ifica-se que ellas são as mais elevadas de todas, 
representando dircil.os na proporção de 272 % sobre o custo 
respectivo. 

As nossas estatísticas obil.uarias dcmonstmm que a tu
berculose ceifa em grande proporr;ão, sinão como factor ma
ximo, vidas preciosas ú communhão nacional. 

O nico de J'igado rle bacaJ.hún é universalmente conhecido 
como um dos melhores J'nr•til'icanl.cs par•a as consl.il.uiçõcs de
bois e si não é um remedia para curar a tuberculose em grúo 
adeantudo é 11m pr·oducl.o de pr·imeira ordem para estabelecer 
ou estagnar a marcha rlcsHa tcr·r·ivel molestia., muitas vezes 
pel'mittindo, com a forl.ificauão ~o inrlivid'uo, o seu completo 
l'eslabclecimento, quàndo se uuha apenas na plrasc de enl't·a
quecimonto. 

O oleo de l'igado de bacal!Jáo é um producl.o norucgucz, 
I'ecommendado cm todas as parLes do mundo civilisado, Ira 
mais de tr~sentos annos, como um dos m<llhor·cs especificas 
para. o Lralamcnto da Lubercu!o~c. para qualquer al'fccciio dos 
pulmões e cm gel'al como um poderoso Lonico par·a as consLl
tuicõcs dobeis. 

Ainda ugom, nu ulf.imu g·ucr'I'U, l.ndos os C<H'JIOS medico;;, 
quer dos exercitas germunicos quer dos alliados, rccommcn
dm·anr o oleo de figado do bacalhún para manter os soldados 
cm boas condir;ões physicas. 

E' r.onsideravel u proport•ão da popnla~lio do Brasil que 
sol'fre de tuberculose. urrcc~ões pulmonares, anemia c gorai 
debilidade. Taxar clevadamcntc o olco de figado de bacalháo 
ó concorrei' 'para ferir os interesses de gmnde parte da. popu
lacüo do paiz c especialmente das classes necessitadas quo 
constil.nem u sua g!'ande maioria. 

O oleo de figado de bacalhúo não é produzido no Bmsil 
o a climinacüo ou a diminuicãn dos direil.os não arfecl.aria 
qualquer• industria nacional. Ao conl.rario, enl.rundo na com
posicão de numerosos producl.os aqui fabricados, concorreria 
para desenvolver a indusLria brasileira. 

Pura moslmr como é reconhecida u ei'J'icioncia desse pro
dueto nos diversos paizes, basta citar o exemplo dos Estados 
Unidos da America do :N·orl.e que, nu recmll.c revisão das tar•i
fas, collocon o ale o de fígado de bacalhú.o na I is ta dos pro
duetos de entrada livre. Figura niio Ró na: "Froe lisl.» como 
tambcm nn «Essential !is!.», significando esta ultima collocn
ciio que !.em prefcrencia nos embarques, em tempo de greve 
ou de guerra. 
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Foi dito acima que os di1•cilos da importacíio do oleo do 
!igndo do bnealh:\o representam 272 % do sou custo o isso 
pódo se1• dcmonstmdo com a lista de uma recento importn~ão, 
como ~c vê abaixo: 

Pi·cco do l;ilo cif !tio. baseado no cambio do 8$000 
Direito de !$ por !;i lo, .15 % papel ......•.•...• 

55 r;ó OIJJ'O n 1$6.20 ................. , . 
Direito snhrc o continente POI' kilo ............ . 
Direitos alfandegarias accidcntaes •••..•••...••• 

1$250 
$450 

2$540 
$450 
$0110 

4$740 

Pela relac.ão das t.ari fas sobre o olco de fígado do baealháo, 
fol'llccitla Jlcla Sr.cl'elaria do Commer<:io dos Estados Unidos 
da Americu do Nàl'tc, repartição do dístricto de New York, 
VCI'ifica-sc que são as seguintes as tarifas cobradas pela A;:.
genlina, Cliile, Mcxico e Canadá: 

Argentina: 

Tarifa. - Valorizacúo. pesos por l;ilo legal - •ruxa por cento 
da valorização 

2.787. Olco ele figaelo de bacalháo do 
toda qualidade .. , ...•.••.. 

4. 788. Oleo de figado do bacalháo, em 
emulsão, barricas ou latas 

Sobre taxa de 7 % da valorização. 

Chile: 

0.24 

0.60 

Taxa, pesos por kilo b1•ulo .. 
.. ... 

25 % 

1.213. Olco de figado de bacallláo .. .... . .. .. • 0.30 
. :1.214. Olco ele fiHado de bacalháo, combinado 

com ouLras substancias • , • , • • • . . • • O. 90 

llle:ticn: 

Tuxu, pesos por l>ilo legal 

ex 22. Olcus nwdicinacs ocm outra cspccificaQüo 0,25 

Sobro taxa, ·12 % ela taxa. 

Canadá: 

'l'axu pot• cento ad valoram 

ex !!05. Olcn rio J'igaclo do bucalhúo .. .. .. .. .. • ~2 % % 
Solli'O Luxa ll 'i'o atl ·va,lorem om cmba!·qucs a varejo ou 

3 'li 'i'o mt valorem cm cmbat''JllCS por ntncado. 
s. - Vol. XIV 42 
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Fica, assim, p!enamrml.c .iusliJ'icarln n aceeilncão da cmon
tln Sl!Jli'H, como medida de interesso publico. 

::ia ln das sessões, 20 ue uezurn!Jro du 1023. - Affonso Ca
U/./li'Uu. 

I'AilRCEll 

A Comrnissüo é conl.t•arin li rJlllCIH!a. Na ncl.tllll sil.uaçãl} 
.do nosso cambio, todos o3 producl.os rJstJ•angnit•os estão natu
l'alrnmt~o •uggmvados ll para nttender a ·esta circumst.ancia co
mo quer u omnndu am•m proc:so, sob pena do desigualdade, 
:fnzct• uma revisão geral do ta..xas. 

N. 80 

Onde convier: 

At•L .Fica o Gnvnt·no aul.nl'izado a conceder isenção do 
taxa tclerg;t•aphica nos nrgãns ol'ficincs dos ]i~Riadn:;, que pn
!Jlicarmn, grnl.uil.amente, o expediente das rcparl.icúcs fcdcraes 
exi!lenl.es nos mesmos Estados, 

Sala dns Cnmmissúes, 21 de dezembro do 1023. - Ettsebio 
•! Andmde. 

Justi(icaç<io 

Os orgãos officiacs dos E~lat!os publicam, cm g·m·a!, o ex
pediente das repat•l.içúcs fcdcracs, gratuitamente. 

Nestas condic·õ,es. 6 de ,inst.ir.n que se lhes dô uma com
ponsacão, que cquivallla, mais ou menos, aos relcvanles sor. 
viços que prestam. 

PAngCER 

Além da 1•educção do renda ([ll{) a l!lmcnda aoarrct.arin, 
eiJ.a daria nos orgãos <lffioiacs dos Estados um11 situacão pri
vilegiada na imprensa noticiosa que nada .iustifioa. A gratui
dndc o as redm:ções nos scrvicos .fcdcraes já attingem a Hmi
tcs ou c se não devem transpor. No caso de orgão de prGprie
rlactc' ,~l)s J~stndos não ser:\ decerto a União quem lhos deva 
pagar o nol.icinrio do serviço tolegraphico, no qual a gralui
dnde daria vastas proporções. Menos ainda no caso de orgfi,, 
officincs possuidos por pessoas ou emprezns, sob a egide dos 
partidos dominantes. 

N. 90 

Onda convier: 

Al't. Ficam as prac.as de pret das corporacões armadas 
(Exercito, Armadn, Corpo de Bombeiros c Policia Mililnr do 
Dislricl.o Federal) isonlas do imposto de G o/o sobre venci
mentos, do que trata n lei n. ~. 025, de 31 de dezembro de 
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1il:!:!, devendo scr·-!!Jr•' l'l'~l.iLuirlas as impor·l.mwias que trur
l'crllm•n alguma clellas .lmja ~ofl'rido desconto cm seus venci
mentos. 

Arl.. O;; accrcscimos de 10 o/o e 15 % 11 que, ;;o:wo os 
t'Oôlll'clivn~ vonciowntoH o cm virludu de lei l.cCIIl i.lit•cilo as 
pru~us de preL do .JGxcroiLo c ria :\rmúdn, que contam 10 o 15 
nnnos de "'!l'l·icu, ~or·fiu culculudo~ lendo por buse u actual tu
!Jclla du vencimentos. 

l:>ula uus sessões, ~O de úctctulJro llc 1U:!3, - frinc·u Ma
citada. 

J ttst i(icuçiio 

J~' unm c!Htllaro:~~l inju~l.i~,;a o 11111~ st\ os!~l pa;-;snndo eou1 
~~~ pr·a!:as de Pf'ul. rio };~wreHo, l'l.llativammtW uo irnposln de 
;; % a rpro r!HI.i1o ~ujto.il.os n:! J'tllu:eional'ios publico:! civis o 
ori/Har'l•.< da Uniiio, vislo coroo, sll elles soffrcrn dcs~onto cm 
"'!l\S V!Jm:illll!l\1.11, f!lll'a pu:;tlflll:nl.o úo mesmo imposto. 

,\s pr'a(:as d:t J'oli~ia o rln Cor•po de Bombcir·os não dcs
Cf1!1lam aquello impnsl.n, ussim enmo, as da Armada, o para· 
colllfll'ui':Jt' o que J'icou diLo com I'ofcr~ncia ás pr·aaus d11 'Ir
maria, !Jasln ~il:li' o scgnintc aviso do Ministerio da Marinha, 
n, 2, 738, do H, pu h! icnrJo no Dial'iú O({icial de 12, tudo do 
,iunlw do corrente nnno: 

<S. ~linislro tla Fazenda - Solicito vossas ordens, 
afim <lr! sm• suspensa a cobr·anr;a do imposto de 5 'l'• de 
quo !ral.a o decreto n. 15.01~, de 21-1-!l2S, sobro os 
vcncimenl os dos snb-officiaes, inferi{}ros e praças da 
Ar·rnnda, por isso que, como pra~as de prct que suo 
t.odos, cslão isentos de semelhante onus." 

O Congresso Nacional precisa esclarecer o termo <i'llili
tar>, aos proprios mililar·es. Precisa com sua sapiencia dizer 
a que especio de individuo se póde dar este predicado; pa
rece mc&rr.n !.ornar-se nece.ssario dizer ·si tem direito a .esro 
t.er·mo: o mal'e~hnl, o general de divisão e o de brigada, o 
ro!·onc!, '·'· assim sucrnsRivnmcnte até o simples soldado, por .. 
que é uma necessidade E' de extrema ,·autagem para a Pa
tria, harmonizar-se os interesses p:tl>licos com os parti
culares. 

A ~upr·n-cilndn lr~ que mandou ~obrar o i~posto. <!.e 5 •1• 
~nhrr W•!Wimenf.o;;, rlt7. que a cssr Imposto estuo sttJCitos os 
funccionnrios publico:' civis c militares ela Unirw. 

O decreto n. H. üG3, de 1 ,do revere iro ~e 19.21, que .re
~ula as lieençns n sori"!Tl concedtdas aos :!tmcctonarlos publ!cos 
da un'iilo, cm smi nl'li;:o !!.\. tot·nou extensivas as suas dis
posic,jcs nos mililnr•cs de tcrra.e mar. 

Os militnl'cs de mn1• (of!ieiacs c pracas) tem gosado e 
continuam gosun1lo dos favo!'es do refet·ido clecl'Oto, ~o .passo 
que u.s aufor·idndcs 1lo .Exorc1to, t11m negado systemat1crurtente 
ossos fnvor•cs ·r1s rr·n~u> tlo prct, allegando nc>S d~pachos de 
poti~.ões que: (I'rncn de preJ nüo ó funcoionario publico» •. 
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Ora, no caso presente não so truta do funccionario e sim 
do militar, pois, o eilado aJ•I.. ~~ •• rcfcr.c-so exclusivamente a 
rni!ilat·cs ·sr) so ,iuslificnJ·ia ~i a lei tivesse tido feita para 
j'wwclonarios 1ntbUcos civis o tornada extensiva a (uncciona-
1'ios Jl!!blico.< militaJ·cs, o, tanto é inJusto aquolle modo de pro
ecdcr que. si a Jll'ac.a de prct não tom direito d~. gosar dos 
·favores duqucllc decreto, pelo simples facto ae ser praça de 
JH•ct, lambem ao official deveria ser descontado o tempo que 
-]lassou como fll'UCU para poder gosar dos ditos favores, o que 
não acontece; adornais, um servente, a quem se tem concedido 
os rc~cridos favores, não ó c nem póde ser em hypothese al
,gumn, superior u uma praca de prot do Exercito por menos 
gmduada que alia seja. 

Do exposto, resultam duas interrogações que cortamento 
ficarão sem uma resposta satisfatoria .. 

- A Jll'a~a de pret não é militar, por isso que, não gosa 
das vautagcP.s do decreto n. 1'•.663 citado; porque mof.ivo en
tão. ella soffrc desconto em seus vencimentos para pagamen
to de um Jmposto que foi determinado para os militares? 

- Ou então, a praça do prct é militar porr:11e está pa
gando aquelle imposto o em t.aos condiçõt's qual o motivo de 
não so ltle-ii conceder as vantagens do cidade decreto ·nume
ro 14.1i63? 

A má vontade para com a, praças de pret no kti:ercito 
é rnanil'e·sta. 

O proprio Minislcrio da Guerra cm avis? n. 6 de 4-1-915, 
isentou as praças de pret, do imposto sobre vencimentos, tri
butado pela lei n. :!.910, de 31-12-014, no Governo Wen
ccsláo. 

E' lamcnl.avel adoptar-se um cl'ilerio como esse, que, re
dunda om pre,iuizo paru os pequenos, tüo servidores da Palria 
como os grandes. 

: . iJ 

Os augmcnlos de que gosam os militares nm seus ven .• 
cimentos, foram concedidos pelo dec1•eto n. 4.555, do 10 de 
agosto de 1922, em caracter per manelttc ~. OO'stas condicões 
foram incorporados aos rcspect.ivos voncirnentos. E' pois de 
justica que os accrescimos de 10 'I' c 1:5 .1• a que tce.m di
reito as pracas que contam 10 e 15 annos· de serviço, sejam 
calculados tendo por base os actuO;cs V·encimcn-tos, assim 
:_wcr~.scirlos f?Clos referidos nugmenLo's. os guncs toem, com 
.)usllca. servido ·de base r< todas r.s altcmçoea de dnRc:onl ,., 
como sejam - baixa ao Hospital, licenc.n, etc., e que, com 
a mesma justica devem Lambem scrvit• de base nos alludidos 
accrcscnnos. 

'Sala das sessões, cm 22 de dezembro de 1 023. - b·incu 
M11chado. 

PARECER 

A pl'imcira parlo desta ~monda está pt·ejudicada pela 
emenda da Commissão n. 138 .. Quanto á segunda .parte, não 
devo mot·ccot• o assentimento do Senado., .. . . 
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N. 9t 

Ondo conviei': 

Al'L Ficam cnnsirlcrndns conrlucl.m•cs rir. lt' classe, in
terinos, ns ncl.ilnCS pJ•nl icanl.c~ de condtwtnr nl.f.inr;idns pelos 
fUVOI'CS rio iii' I.. 1:17 da )Pi 11, ;],, .lfí'J, do li de ,Íanr.i·I'O rio 1!1:!-~, 
que ainda uiio l.cnham sirln pi'tllnovidn.,, S<'lll an;;:mr.nlo rJ;, 
vencimentos, cohl'anrlo-sc " scllo J•cspeel.ivo. n1,1 qnc sejam 
efl'ceLivndos nos alludidos ca!'gos, Plll' cl'l'eil.o rir vagas no rr
speelivo quadro. 

_ lus ti( i cação 

O ospirilo do legislador ao approvar a emenda 52 do Or
camento da Viaoiio, pam 1018, foi assegurar o direito de 
aecosso nos praticantes j1\ existentes cm 1911, na conformi
dade das vantagens mnnlidas pelo art. 121 do decreto nu
mero 8. 610, de marco daquelle anno. 

No emtanto, por um principio de proteccionismo incon
cebivel, outros empregados mais modernos vccm sendo pro
movidos, cm detrimento dt~quel!es. A emenda visa, pois, a~
scgurar a situação dos praticantes em causa, do modo que não 
se verifiquem mais preterições dessa natureza, lesivas a di
reitos adqui·ridos. 

A douta Commissilo dirtl de sua justiça. 

Em 8 do de?. ombro do 1923. ·- h·inett Machado, 
I 

PARECER 

iDo nccOrdo oam o criterio adoptado nos diversos orça
mentos, 11 Co'm:missão opina pela rejeitaçiio da emenda., 

N. 92 

Onde convier: 

Art. Continua em vigor o dispositivo do art. 98 da 
lei n. 2.356, do 31 dezembro de 1910, expedindo-'So aos 
actuaos obreiros c õlirciras da Imprensa Nacional o titulo de 
opct•arios jornaleiros e cobrando-se-lhes o devido sello do no-
mencão. "~·' 

Jttsti(icaçáo ., 
Em virtude do art. 98 da lei n. 2.356, do 31 de de

zembro de 19'10, foram considerados para todos os effeitos 
operarias jornaloiro·s os obreiros o obr~ira• que tivo&sem 
mais de um nnno do servico nas officinas do encadernacão, 
brochuras, composição e outras dn Imprensa Nacional, a con• 
tat• da cm que entraram para as J•efericlas officinas, 
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O Pndnl' Excculil'o, pnr•lm, deixou de ria!' cxc.cuciio a es
se dispositivo, o qun lt·nuxc iil'anrln prc,iuizo a modestos sct·
veulual'ins puhlicn~. 

1:\alu tlas scssücs, I' III ~o de clexcmbt•o rio J 023. - Jrincn 
ilfw:harl". 

PARECEil 

A CnmmisSiio opina pcln rc,ioiçiio ·clcsf,n cmonrln pelos 
mesmos funclnnwntos adth.Jzitlos cm relação ú do n. DI. 

N. · 03 

Mi, Sc,inm incluídas nas l.nrifns alfandegarias ns 
Rfi3Uinl.cs mct·c:ulorins: ,__ 1'cl.ryl, aluminio-pyro, cot•rliio rlc
l.onanl.c, nil.mlo do ccllulosc, ncct.al.o de ·cclln!osc e t.cf.t•nli!.c. 
1'axn, QIHII'Cnl.n rolis pm· l>ilo. nnxão, ouro, r;o %. -. Marcilin 
de Lacerda. 

Justificação 

Nenhum desses IH'Driucl.os se cnconl.t•n :í venda no mnr
cndo, como de fahricaç:in nacinnal. Vnrins indusl.rins delles 
neccssi!.am, como mal nrins pt·imas imprescindíveis no seu 
desenvolvimento; cssns induslt•ias poderão frudificnr dcsdo 
que não seja prohibiliYn a acf!uisiçfio dos mal.criacs cm ques
f.iio. Por outro lado, nrnlmm desses matcriacs cstd consi
unndo ua.ç Tal'ita.o Adun.ncims, lacuna fJliC a cmcurla visn ror- . 
7'iUi?•, ~all·agttarclniHlo. os int.et•csscs do crnrio publico. 

l'ARllClln 

A emcnrln prr.t·cndo dar La:\'!a fixa a mercadorias 'que pa
gam nri-1Jn.lorcm, modificação .que, como de costume, só ó 
pleit.cnrla pam rnduzir a renda adu.n.ncirn, no contrario do que 
se Mfirma na ,iusLificacfio. Nfio m~rcce, por isso, n upprovn
çito do SCll':tdo. 

N. 04 

ArL Fioa iscnl<l rio imposl.o ele imporl.açiio o mnl.orinl 
inrlispcnsnwl :i inrlnsl.ria cxl.mcl.iYn do mnrlcira~. l.nnlo pnrn 
o n•\rln da~ mall.n:J, rnmo pnrn n nprowilamcnl.o o henefi
ei:unnnlo do pJ•orlurlo, ln••s comn llPJ1Ílrrlltns e r;J).!'rn!Jns pnm 
8HPJ':ll~ia~. 11:=>inas do dir.l illiwfln, dn f;lbi'icacão d1 1 Jlil>il.as L' 
inHI alktoões ltycJpn-elce Ir i c as, • caminhli'''• I. r il110~, ma c ltlll~$ o 
vagões HYHirm'n ])0ncn\'illl'. cort•rpiPs, guindasl.r.s c Ol)IJ•os in
slt·nmenlnH, qnnnrto impnl'lnrlos pelo indusi.J•in,s, •Jttn pt·o
vnt•flo o rlo\'irlo omprn!J'o do malel'iul imporlurlo. - Ju.slo 
Chm•utn>ll, 
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Juslificaçt1o 

A .emeudn tem por objeaiivo auxiliUL' o aprovcilamanto 
dus madeil'US nucionaes, facilitando a montugcm do 8Cl'l'aviaa 
num prapurul-na para moveis, construccões, etc., a monta
gem ao usinas Pal'n transl'ormul-ns om pnsLa pura papo!, etc, 

A CommiHsão niio nccoil.n n emenda, não sú por se tratar 
do umn inrlustr•ia pJ•osper·u, como porque estahelocoria injus
l.il'ioU\'<!1 dcsignaldutlo entro os osl.abelccimenl.os a funâar, 
poJ' mniH nrolioi'JIOB, são por isso moomo melhor npparelhndo~. 
o os lflnLflncms jti cxisl.onlcs, que niio gosnrum do Laos isan
co~ 

.\ccr·e~ccntc-so onde convier: 

Ficaf'ilo sujeitos no png:amento de uma taxa addicional de 
Go/o sobrfl a importuncin. global dQ impQsto de consumo apurado 
uumnle o nwz. o qt!Ul pa.:umenlo sor·á effect.uado nus reparti
qões arrecarlndorua loca os: utú o dia 5 do mez subsequente, por 
rnr.io do gnin cspor:ial, os fabricantes de fumoa c seus prepa
mclo.~ o os das l;cbida., constantes dos ns. V a XIII, do § 2', 
do ar' .. \', dn Regulamento n. 1!.048 de 2G do janeiro de 1021. 

Os do fumos o seus preparados: 

Qn e derem a consumo: 

a) Mais elo· 750 mil cnrtcirus ou maços de cigarrflll men-
.•~Jmentc; 

b) Mnis elo 41í0mil chnrntos mensalmente: 
a) Mnis ele ~ mil kilos do fumo mensalmente. 
Os de bebidas moncionadaa nos dispositivos citados: 

Que derem n consumo mais do 50 mil litros das alludidns 
hcbirlns mensalmente. 

Justificação 

·Essn medida que pócle produzir uma ronda superior a 
{0.000:000$. inciclc om artigos que, pela sun· natureza e fins, 
disprnFom ,iusfificnl.ivn, fnnlo' mniB que pala fórmn estnbo
Jrcirln, nlf ing<' ;;ómenln ris grnndrs emprt,za;; cujos cnpitn,)s 
nvull.arJng lhes por•mif.fem it•t·ndinr-s~ por todo o pniz, dando 
Jnr,;o riosonvolvimonlo r\ su11 vnstn producciio, tornando-se 
~l~~im .ô:I!(!VI' essr nnus, 

~liin nllinr:o n peqn~.nn industria d~ cnpitnl modc;;tn o 
nroc!ureiin limitnrln, quo cumpre prote;:cr, e ·ror isso ,justi
fica-;;~ plrnnmont~ n sun ncceitnQüo. 
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Ao dcmni.q, nmpat'lll' as pequenas inrlu;;tl'ias c mesmo in
ccnl ivnl-as, ,: rlcvr~r rio pJ•cvidcncia pa1•a r.vil.ar 11 formação 
dos «fl'llsfs• pelas g!'anrlr.s r.mpmr.as, parir cujo terreno cami
nhamos ,r.m prejuir.o dos cnnswnirlores, qnc lerão do pagar o 
producl.o Dr>lo prrço QLw lhes impur.crnm os dominadores 
qunn.io srnhm•r;; dn mcPcarlo, como l.ambcm do agriculf.or que, 
pcln J'all.n dr. concnl'rcncia, lhes t.erú rio entregar n mnteria 
IJI'ima relo prcr.o q1w .quiwrcm pagar. 

Vcrificanrlo o rc;;ulfado ncslrs dons prnducl.ns, rlcvcm-sc-ha 
rsl.cnrler nos rlcmais artigos rio prorhwcfin nncional, porque, 
110 pn·sso que as rendas 11 Alfnndogn rkcrr.sccm cm rnzo do 
cxaggcro das tarifas proteccionistas, os indust.riacs accumu
lam fo•·tuna vcrl.iginosnmcnlc com sacrifício do povo, quo 
'' obrignrln a accoil.nr o Pl'ccn que lhe é imposto pela ausen
cia da conctJI•rcncia rln produclo estrangeiro, e lesão para o 
Governo que, não obtendo a renda ila impo!'tacão, l.ambem não 
i'ecebc a rio lucros comnwy·ciacs cm relação compensadora:. 

Sala rins scssúrs, 22 de dezembro de 1!123. - Miaucl 
de Cal''l.'ttlho. 

PARECER 

Acha qnc a taxação acl.nnl do fumo e do alcool .J:í csf.á 
sufficicnlementn elevacla, produzindo principalmente a pri
meira renda que se não pó de querer augmcnl nrla sem riscos 
de obter resnlt.ndos conlraprorluccntcs, 

N. M 

J\o nrt. 13, ac.crcscenf.e-se entro as instituições de cari
dade c assisl.cncia beneficiadas pelas quotas das loterias fc
rleracs a Ma!crnirlnde rlc Maccicl, mantida pela Sociedade São 
Viccnf.e ele Paula, 10 :000$; Asylo de Orphãos Desvalidos, de 
1\!aceió, 10:000$ c Orphnnnlo Süo Domingos, fundado om Ma
·Ceió, 10:ütl0$000. 

Sala dns sessões, 20 de dezembro do f 923. - Ettsc'bio (/c 
Andrade. 

Justi{'icaçlio 

Qualquer das insf.ituicões acima indicadas presta os mais 
relevantes servicos, sendo mantidas pelo auxilio da população 
o com o que lhes pode proporcionar o governo do Estado. Nilo 
obsl.nnto todas estas insl.ituicões lutam neste momento com as 
maiores difficuldades, cm virtude da crise que so fnz sentir 
na viria nacional. · 

A inclusão rlellas entre as demais que já são beneficiadas 
com ns quotns lotericns é ncl.o de justicn. 
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PAfillC:Efi 

Conformo fez cm torlos os ca5os RoJmclhanlcs, a Commis
síio opina pela J•rjcicíin rlcsl.a emenda. 

N. 97 

Ao ar!.. 13: 

Accrcsccnle-sc, entre as sociedades enumeradas no ter
ceko pcriodn rlo artigo, a soguinte: «Circulo de Impren·sa». 
- Abdia.l' Neves. 

Ju.stificarão 

Tendo a Camara dos Deputados consignado entre os be
neficiados pelas "quotas" de loteria n Associação dos Chro
nist!fs Desportivos, ,justo serú que o Senado estenda o mesmo 
favor ao Circulo de Imprensa. sociedade que abriga em seu 
seio maior numero de ,jornalistas profissionaes, dada a exclu
sividade daquella romo o seu prop~io litui·J indioa. - Abdias 
Neves. 

PAfiECEfi 

A Commissiio rem1snu om 2" discussão, cmr.nr!as seme
lhantes rclnl.ivas a outras insl.il.uições, que lambem muito 
merecem, porque o rateio pelas Já numerosas boncficiadas rhí 
a cadn uma uma quantia muito l'CduzirJa em comparação com 
a que n Congr·rsso lhes cnnccrlc. Si conl.inuarmos a augmonl.ar 
o numr!'O dr•lln.~ a quota descerá a limites insignificnnt.es. 

N. 98 

Ao a~t .. 13: 

Accrcsccntr.-sc onde convier: 

A' Santa Casa de Itnbuaa, 5 :000$: c Sociedade de São 
:Vicente de Paula de Ilabuna, 5:000$000. - Pedro Lago, 

Justificarão . ,..,~ 

Tanto qnnnl.o as associações conl.cmplndas no nrt.. !3 da 
prnposiefio, ns rio que t.rntn n cmenrln são dignas do favor que 
pm• clle rí ;ís outras outorgado. 

A Cornmissiio opina poln ro.icicão desta cmcncln, pelos 
fundamentos ndcluziclos cm r~lnciio ti de n. 07. 

• ~· 
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N. no 
Art. H (onr.c) 

Onde cstú: Na C~ritrd Federal scrú <ilstrilmirln cm quinze 
quol.as, etc. 

Dign-se: 

Na Alfandega do filo do .Tanciro: 

20 rtíis (vinte o sois) pm·a u Santa Casa de •1\tisoricordia; 
22 réls (vinte e dous) para o Hospital Muller dos fieis; 
20 Q'tíis (vinte) para o HO•BP'il.al dos J.azm·os, sendo oito 

J'tíis definitiYUmcnle, para a compcnsncão prevista no art. lt1 
da lei n. 3.Hü, de !lt de dezomhro do 1017, modificada pelo 
nrt.: 21 dn do n. 3.070, do 31 do dezembro do 1019; 

8 róis (oito) pn,rn o Dopurtamcnto da Crcança do Brasil; 
4 J•tlis (qtJn:tro) 'JlUrn a Caixa Bcnoflccntc dos Empt;cgndos 

rln mesma alfnndegn; -
20 r•lis (vinte) para. as dez seguintes insW.uiçlies: Mn,tcr

nidadc, mantida pela E~coln de Medicina; Liga Brnsilcirn con
tra a Tnbct>culosc: rn.stitnLo do ProLccçfLO e Assistencin (L In
funcin do llin de Janeiro: Asylo S. Luiz para a Velhice Des
amparada; Dispensa rio S. Vicente ri e Paulo; As~· lo Gonçalves 
de Araujo; F.Hcola Profiflllion~l c Asylo pnrn Cégos Adultos; 
Associac1io Pro-Mntcr, Aasis!.cnciu Santa 'l'heroza c Lyceu do 
A:rtcs o Officios; 

30 ré is ('Lrinl.n) .parn as Yinte quo se seguem: Cruzndn 
contra n 1'ubereulosc, Sociedade Amantes da Instrucção, Cnsn 
d~ Santa Ignez, Associncíio de ChronisLas Desportivos do Rio 
de .Tanciro, Asylo .Toão Emilio, Patronato de Menores da Ln
gt'ia, Soeierlarln r.rm Vermelha Brasileira, Asylo Bom Pastor. 
Santa Casa de ~li~·m·icordia rtc .Tuiz do Fóm: ·Patronato rio 
Menot•cs, Orphannto do Collcgio rln Immnculnda Coneciciío de 
Botafogo, Fundncüo Oswnldo Cruz, Orp·hanato S .• Tosé do .Ta
cnrépagt::\, Centro ~{ilitnr Beneficente, Poly-clinica de Bol.n
fogo, Auxiliadora do Thcsouro Nacional, Sociedade Bencfi
cr.nl.c Unilivn, Syndicnto Profissional dos Operarias residen
te~ na Gnvcn, Centro Beneficente dos Opcrarios du Gavea o 
Montopio dos Operarias da Fabrica de Tecidos Bnngú. 

Sala dn11 Commissões, 22 de dezembro de 1923. - lrincn 
Machado. 

Jnsti(ic'ativa 

F.sln mnenda morlifir.n apenas a fôrm:JI rla rlisLribuir.<io 
tin rr.nrln m•rr.cnrlnrln nn Al·fandcga rio fiio rio Janeiro, dnntlo
lho nmn friQ:io mniR .inRLn c rqui1.n1.iva, baRLnndo dizer prr.li
narmcnLc, qnr, se algm11nR insLiLuiç.õrR Rão ligr.iramcnLc me
lhorarl:tR em RnnR Qlltlf"~s o favorccidaR alg·umaR novns, ncnlw
m.a. C11l1•clnnto, so((1·c JlTcjuizo 11:rm. de nrn centesirno ele 
r~.l. 
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De fado, polo pi•ojecio dn Cnmm·a, a distribuição não foi 
foHa com inteira justica, S<l COlllJlarnrmos a ·extonsüo dos bo
nofioios elo nlgumns elas instituições que obtiveram molharia 
do quoLa ~om a elo ouirns que l'icarum em iliferioriclaclo elo 
cond i\IÓC&. 

Orn, não parece jtisto que sooicdndos particulares, por 
mais bcnoficcnlcs que sejam nos seus membros e merognm 
~lles a maior consideração dos poderes publicas, aufiram maio
res vnnta.gcns do que inst.ituicões bcncficcnics, do caracter 
geral, como, cilunclo n.p·enas nl(l'umns: o Asylo S. Luiz para n 
Velhice Desamp•arnda, o ~nsiiiuto de Protecção á Infancia, 
() Lycou do Al'lcs o Officios, etc., collocndos pelo projecto dll 
Gamara, cm comliçúos inferiores. 

O quarli'O que .i untamos a esta cm onda mostra a quota 
cm 1óis, que r:ada uma rccoho acLualmontc o a quo passará n 
rocobcr SP frlt• o!la appromda. , 

Como novas, rupparccom, cm primeiro Jogar, n Caixa Be
neficente dos llmprcgaclos cln JI,Jfandc!(a, com quatro róis (4), 
o que merece algumas considerações, por se tratar de socie
dade parl.ícnlur limitaria nos empregados ele nma repai·ticão e 
para que não pai'OIJU haver incohoroncia nesta ,iustificlltiva. 

E' que, preciso ó fi·i~ar, os funccionarios da alfandegO: 
arrecadam essa r<mrln; fnr.om a distribuição, aclun:Imcntc por 
23 inslit.niçüos; t: 1Wm ao manos a renda arrecadada para esso' 
firn cntrn no rJitlr.ulo ]ltt1'n as q1wtas q1tc lhes siio ttiJonaclas 
como ornfif1Nr(u1o di! •'<!ls vencím.cnto.l! 

Os empregado;; ria .~1/'andega de Santos jü ::;osum, ha al
gnn~ annns, ele beneficio idcntico, com igual quota, para a sua 
associa('ÜO. 

Ser:i um meio indimclo de remunerai-os por ossos servi
ços que, nnno a nnno, voem &ugmentnndo com o nccrescimo 
rJc novas instituições. 

Depois r c meneia destina vinte rríis (20·), çarn as dez in
sl.il.uiçollS quo ficaram com direito á r<íis 2,0, pela lei dn ne
<~oita pai'U '1!120 c que foram sondo lesadas com a entrada do 
oni.I·us insLiluiçõcs o que 11penas lhes rcstabolcco a antiga 
quot.n; r, finnlnwnl.c, deixa trinta réis (30), pacn vinte oulms 
insLitui,(ics. srndo cinco dcllns noms, c que ficam todas, 
corno sê vê do qu,ad1·o adcante, cmn a mrsma qttota. dtl rhs 
1,50, que actua{.mcntc 1•eccbem. 

Na quol.u elo Hospital dos Lnzuros esttLJ incluidos oito 
róis, concspondcntes n dous quintos ela quota de réis 20, a 
que tcn1 clireilo, nos termos das leis nclla citadas. Pela di
visão nctunlmcntc é destinada uma, das duas e meia quota 
que lho c~hcm, n cs~n indenmizn~1ío, correspondente, exactn
mcntc, a rlous quintos rio tot.nl. E' preciso lembrar que n esse 
hnspil.ul, qun J)I'omoven n formuln poln qunl, sem onus para 
n TJnilln, ost:i .•onda indcmnizncln <lo qur, IJlot' erro de intorpro
tnei\o tln il'i qnn lhe nmwcrloa esso bcnofieio em 'ISSG, deixou 
de'rec<,bol' dl'"r!c 1887 a J~lií, todns ns outras institui~ües do
\'0111 os l1cnel'iclns tlonLn lei. 

Examine-si' o ql!nc!J•n s,og·uinto o vorificur-so-hn o que foi 
di.(.o linhnR ni.J·n~: Algnmns inslitui~õos tcom ligeiramente 
r~ugmonLnrlns as suas quoins; ont.rnm a\gumns novl\s; mas, 
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nenhuma soffre o prc,iuizo do um rcntosimo de real; feita a 
comparnciio, já se v O, com o quo !'ecobem actualmente. 

Qnadro demonstrativo 

Instituições - Quota actual cm réis - Quota por esta emen
da - Total cm réis 

San ta Cn.sn. ..•...................•... 
Hosp. Muller Reis ................... . 
HosP'. dos Lnznros .................. . 
DeparL. Creançn.s . . · ................ . 
10 instituições (antigas) ........... . 
20 ditas (mais rocont.cs) ........ , ... . 
Caixa Don. Alfanrlcga ............... . 

24,99 
2f,42 
17,85 

7, f4 
1, 50 
1,50 
0,00 

26,00 
22,00 
20,00 
8,00 
2,00 
1,50 
4,00 

e6,oo 
22,00 
20,00 
8,00 

20,00 
30,00 

4, 00 

Tot.nl . . ................... ~ .... . 130,00 

Vê-se, pois, qtw as inst.it.uicõl\s quo recebem menor quotn 
nctunlmonlo são ns rlc. l'<Hs 1,50, E' tnmbom a quotn minimn 
que r.sta emenda eslahcloce. Em conclusão: Favorece a 
maior numero rlc in&Lituicõcs c não prejudica a nenhuma das 
instituiçõr,q ,iú fuvorcciçlas. ' 

Está, ns.sim, :pr.rt'citnmr.nf.o justificada. 

Snln elas Commi·ssõr.s, 22 de dezembro de 1923. - lrineu 
Mncharlo. 

PA!\ECE!\ 

A Commissiío acha que se deve manter n llisl.ribuicüo foi
ta pela Camam dos Depu lados. 

N. 100 

A' rcnrla com applicncão csprcial: 

Accroscent.o-so: 

4. Fundo rlo amortização dos omprestimos internos. 

Depositas: 

Saldo ou excesso entro os recebimentos o as rest.ituicões 
1 o. 000 :000$, papel. 

n:o do Janeiro, 21 do dezembro de 1023. - Paulo .-la 
F1•ontin. 

A emenda não pódo ser nccei ln. 

Segundo o rlisposto no nrt. 41 dn Lei n. 028, de 17 do 
setembro do 1851, o Poder Execut.ivo ficava autorizado u re-
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ceher c rcsLHuir os clinhciros provcnionl.es dos cofres dos or
rhãos, de bens de defuntos c ausentes o do evento, do premias 
ii c loterias, do rloposil.os das caixas economicas o montes· do 
~;uecorro o dos depositas do outras origens; assim como appli
car os saldos rosultanlos do encontro das entradas com assa
hioJas ás amortizações dos cmprostimos irüoL·nos, levados ao 
halanco do oxeroioio os excessos das rostituicõos. 

Com a vigcnciu do Codigo do Conlabiliclaclo (art. 37 da 
I.oi Organica c 178 do regulamento elo contabilidade), o saldo 
na roccHa ele depositas do cada cxcroicio será applicado na 
acquisiciio de Wulos da divida publica, que poderão ser alio
nados, a ,juizo do Governo, para atlondor ú rosliLuicão dos 
Inosmos àoposil.os. 

A acccilação ria cmoncla importa, pois, cm revogar um 
dispositivo do referido Codigo. 

Além disso, a importancia cu,ia inscripção se propõo não 
representa um titulo de renda, dado o caracter de div1cla flu
ctuanlo que aJH'csenta (saldo de depositas), com o que so prc
f.cndo nmol·tizm• divida consolidada, 

N. :101 

Nas tarifas aduaneiras classe 17, n. 529 o fio de ea
nhamo crú, -simples para toCBlagem o desLinaclo á oordoalha, 
!fica equiparado em direitos, razão o taras ao fio de Unho crú 
simples para tocolaSJem. · 

Sala das sessões, .20 de dezembro de 1023. - Jfdndonça 
Martins. • .·;, • ' j.O I ,•.< .,. -~ 

Justificativa 

I 

A emenda supra justifica-se pelos sc~lntes furidà~ 
mantos: '' 

I - Porque a equiparação d•e que se trata .traz augmen
·to do receita, uma vez que os aotuaes direitos aduaneiros 
sobro fio de cunhamo erú são do menor valor do que os 
attinentcs a fio de linho crú; 

II - Ponqu•o é jwstn. Como se sabe, o eanbamo, quanto 
n !ins industriaos no paiz. é a,pplicado nos mesmos produ
atas que o ·linho (fi.o, barbantes, cordas c cabo's), produetos 
quo absolutamcutc so confundem, quor sejam fabr.jeados com 
canha:mo, quer o sejam com linho no que diz respeito á 
qualidade .respectiva, isto é, cm' relação â ;rcsistencia, 
cor, etc. Basta examinar os fios do .canh111111o o do linho, 'Para 
:ficar plenamente demonstraria a rvordade dessas affirmativas; 

UI ...,... P011Qll>O devendo os Publicas Poderes, notadnmen
.f.o o Congresso, prCltccçiío ·ú industria nacional (Constitu!çllo 
Federal nrt. 35 n. 2) •objccbiva a emenda esse justo acto 
do P~>dor Legislativo. Eff.ootiva,monte. existindo no paiz uma 
grande industria do produetos d•o canhamo. Unho, p:r:co-paco, 
'enroá, i:Obira, tuc!1m, pila, ban.aneira o outra~ ·flbrl!s (estas 
seis u1t1mns gonumnmcnto nnc10nnes) produzmdo f1os. bar
bantes, cot•dns o cabos do qualidade idontica aos similares 

I•• 
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oHtl'!tngoiros, d'.lixtu• CJLHJ o Jio rlc canlmm.o. fabricado no cs
ll'ltiiUC'iro, enLro no pail, pagan!lo cxir;uos <Ji,roitos ~!luanoi
ros, como nconl.ow nctunlmonto, ii suffomLr, ·Saniio mosmo an
nl~uilm· a inrlnsl.t•in de fios nacionacs, .que J.nmb.om fabrica 
fio .rJ•c cnnlllunm. c qnc, para .osso :fim, despendo formidavois 
cn.pit.ncs na msf.nilnçiio do suas fabricas, cu,ios m~chinismos 
mull.iplos Hão do olevadissimo custo, Da h i, a medida que 
ot•n s•o ,insl.ifica, dovon.do-so ter sempre .am dcs!.'LCJUO do que 
niio lm moLtvo .plausivol para quo o fid do cnnlmmo niio rpa
~~HJ os mesmos Lrilm t.as aduaneiros que o do linho, dada a 
idonl.idnrlo na qualirlarl-c do nombos o os mesmos fins n que 
so dcsl.inam; 

IV - Porque, finalmcnl.c, a importação de fio do cn
~~lmmo ú som!Jt•n de uma lmixa tarifa aduaneira, suJ'.foca 
Lambem .a fnbt•icaçno d.c id()nJ.ico !lo com fibras nacionnos 
(paco-puco c muitas outras), lito bom, cm qualidnd(), como 
o de ·Canil amo, Ninguorn dc~conhece u. abundancia, vnrioda
,]o c exccllcncia rins Jtoss:J;s fibrtts 10 a grande industria 4110, 
cm f.m·no das mesmas, se tcn<l.a .Jovnntar no paiz. As inicia
l.ivns sm•gn111 dia a dia, mas .:;1'1 obiCí!S, como o de que so l.l'a
f,a, r..nft•aqnr.ccm os melhores dosc,jos de quantos se toem cm
pcnhnrln no ill:iHl.1lnpto • .Sendo aAsi~m, a emenda m:uiLo bettcf-J
cinria a 'Í!Hinsf,ria nncional de fios, que emprega na sua rcs
pocf,iva falwicnçii.o mal.cria prima genuinnmenw nacional, o 
que não deve ser índlf!cronto aos Poderes Pu!Jlicos. 

PAllllMll 

'J'ml a-sr da rlrvaçiio dn f.axa de mn mal.cl'ia lH'ima de 
industria r.xí~f,~nfr rnf.t•r nôs. Dado o alto preço a que allin
gimm todos os arlct'acfns, acompanhando a clcvacão r;e~·nl do 
preços. não parr.cc que nindn devamos aggravar os onus que 
pesam sobro o consu;nidor. 

N. i02 

Pirei los de impor!.1ção para consumo: 

Na tarifa dn~ Alfandegas, clnsso 2!', art. 665. 
Vidro impnrt.ndo cm fórmri de ampolas o tubos destinado 

:\ fabricac;lo do lampadns elcctricas, kilo, iOO réis, razão de 
iO ,o/o, 

Sala das sessões, 20 de dezembro d{l Hl23. - Jaronymo 
Monteiro. 

Justificaçlto 

'A cmondn visa o desenvolvimento o a geÍ~ernlisnciio da 
i1idus1.rin ele rnbricc' ele lampadas clcctr'icas, quo já s.e acha 
implantada no paiz. 
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Seria mais um favor concedido a uma indus/.l'in con/.r•a 
qu.ia cnns/.il.uiç:io opina n. emenda, que n Commissüo propóz 
tçssc consrdnr:uh1 cm pr.o.1~cLo cm sr..pararln por ser• um caso 
d)ga,o de cllldaclosn uverrguucão. A Commissiro é pois contr·a-
rm a erncndu. · 

N. 103 

Direito :le imporlncfio para consumo: 

<:'\a Lnrifn dn All'unrlegas, clnsso 31", ar/.igo 8.\.1 accre
sccnLc-sc: Unnpndas para radiotelep!wnin liilo 1$500 rnziúJ 
10%. ' ' ' 

Sala da~ >esseõs, 2l do dezembro de 1023. - Marcilio de 
Laccnla. 

Justificação 

A emenda visa class i l'ieur as Iam pudas par:1 uso da telc
phonitl sem fio, J!Ul'U as quaes não existe ainda classif'ioar,ão 
na tarifa, por ser um arl.igo novo, que só agora comeca a. sov 
introduzido no Brasil, onde a importação desta especie cfe Iam
pudas ú muito limitada. 

Pnl'll desenvolver u radiotelephonia cm nosso paiz, do 
tão gr·ande extensão c cujas di!ficuldados do communicacão 
são nol.oJ·ins, devem ser· conccclidas todas as facilidades, senda 
plenamente ,jJJSUficavcl a reduccão de mtus fiscaes que actual
mente csllio impedindo a importacão destas Iampadas, sem 
beneficio paru o Tl!esouro, que fica privado ele uma parte da 
rcceil.u que poderia produzir alguma ronrla, si fosse mais mo
clica a taxa aduaneira que sobre este artigo incide. 

Deve ponderar-se ainda que a falta de c!assil'icacão exacta 
l.amhcm cnnLrihue par·a difficutlar a importação destas lampa
dns, q11o umas vezeo silO clnssificaclas como apparelhos physi
cos c oul.ras como lampadas communs, conforme o critorio tios 
J'unccionarios fisc.aes, arbítrio que é conveniente acabar. 

A taxa de 18500 poderá. parecer muito reduzida em rela
ção a que incido sobre n impOJ'laoão de lampndn commum, 
mas, rlo facto, é nincln hastanto pesada, visto que a lampada 
para J'ncliotel1lphonia é dez vezes mais pesada do que a Iam
puda olectrica 

l.'AREC!ll\ 

Não llnt'CCo conveniente u fixação arbilrtu•ia ela taxa pro-
posta pala emenda, · · 

N. i04 

Ao nrt. 1 ", n. 1 - Impostos elo importaçito para con
sumo. 

·I . 
' 
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Na classe 10, n. 173, das 'l'urifas das Alfandegas '(tintas 
~rm resina pura pintur·a rio cusns) onde se diz: $100, razíio 
riO %, diga-se: $200, razão 5() o/c. 

Sala das sessões, 20 de dczembt•o de 1!J23. - Jcl'onymo 
Moulcil'o, 

Ju&tifit:ttçifo 

Como ningucm igllf)ra, a Linla pura pintura de casas, na
vios o 11sos snmn!hunl.es, codificada nas l'at•ifus das Alfan
degas, sob o n. 173, ó prcp:u·ada com tinl.a cm pó ou materin' 
cornnl.c c olco de linhac.n, ontranclo este na proporção de mnis 
ou menos 70 o/o. · 

Ora, pagando o oleo do linhaca impuro ou corado (raw): 
·~200, c, 11 tinta preparada a olco $10(}1; segue-se que a matcrin 
prima csl.ll sujeita a uma tributação maior do que o produ
eLo manufncLurado. 

A emenda, ostabe lecendo para a tinta a mesma taxn do 
olco,. remove essa anomalia. 

PARECER 

A Commissiio continúa a ponsat• que não deve so ag
gt•nvat• a taxa oxistonto para que não venha a encarecer o 
consumo. 

N. 105 

Subslilua-so na 'l'ut·il'u das Alfandegas: 

«Pillhas elcctricas seccus de qualquer qualidade, $550, 
razão 15 %,, pot• 

«As pilhas clectricas seccas, de qualquer qualidade, quer 
vcn'ham cm baterias, podendo ser estas compostas de pilhas 
col!ocadus JlUra!lelamenlo com um só cnvolucro ou supcr.pos~ 
f.as dentro de um tubo, pagarão por um r.! emento (ou pilha) 1 
$300, - M m·cilio de Lacc1•da. 

Justi{icaçúo 

O modo pm· que csl:\ redigida a lal'ifn actual tem dnâo 
lo!iat• a abusos por parle dos importadores, que so servem dn 
concisão da lei nara importarem baterias inteiras, consl.if.ui
dus de varias pilhas, c pagarem apenas o imposto correspon
dente a unm desta~. 1~' justamente isso que a presento 
emenda TII'OCllt'a evitar cm !Jenr.ficio do fisco. 

PARECER 

A Conunis,ão não acceila a emenda. porque, ao contrario 
do que ncl!n se affirmn, o texl.o da larif~ actual, i!lcomple.J.a
lllentc cilndo na emenda, é bom claro, pots que asstm dtspoo: 

Pilhas r.lecl.ricas scccns, de qualquer qualidade uu.1a 350 
J•éis, ra~·fin 15 o/o. Como se v1l, uma pi! h a paga 350 réts o se 
nssim não ncontccer na all'nndrga o defeito não cstú ua lei,, 
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N. 106 

' Modifique-se pela. fórma seguinte a •ral'ifa. da~ AIJ'audcgas 
nas r,lnsses 14", art. 424, e :17', art. 5~7: 

Co!•doalha - C!. :14', art. 424: 
I ,, 

Do qualquer qualidade : 
.l 

Em capas - Bruto: 

Em pecas ou cm retalhos, ldlo .......... : $600 
Em obras, kilo. . ......................... , . $700 .. 

Em barricas ou caixas, 20 % : 

Barbante, merlim, fio do vela, porrete e 
qualquer outro, kilo. . . . . .. . . . . . . . . . . :1$300 

Idem de cOr ou fantasia, kilo. . . . . . . . • .. • . 1$700 

Cordoalha - C!. :! 7', art. 54 7: 

Em fardo~. capas, pacotes, caixas ou 
caixinhas do papelão ou envolto
rios semelhantes, bruto: 

Alllurras. cai.Jos, estacs o outras, necas ou 
retalhos, kilo ...... , .... :.. . .. .. . :1$100 

Cordas. simples ou alcatroadas, cm obras, 
kilo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1$300 

' . 

50 % 
50% 

60 % 
60 o/o 

60 % 

GO % 
: Sala das sessões, 21 de dezembro de :1923. -Pedro Lago.: 

Justiflcação 

Em 2' discussão a honrada Commissilo de Finanças eu
tendeu que a emenda não devia ser approvada porque a in
dustria em questão "foi fundada e viveu cm concticões cam
biaes que lhe eram muito menos favoraveis do que as actuaes". 

Estas considerações seriam do todo o ponto procedentes se 
nüo fossem us condições especiulissimns em que actualmente 
sn acha a industria do cordonlha, deant~ da concurrcncia que 
lhe é feita pelo similar estrangeiro, adquil·it.Jo cm gt•ancles 
quantidades pelos paizes que tomaram parte na grande suort·a 
o actualmente vendido a preços de Jiquidavão. 

Não fôra a situação cambial a que allude o parecer sobro 
a emenda offerecida em 2' discussão, e a industria da cordoa
lha já. estaria anniquillada pela impossibilidade de competir 
com productos vendidos a :precos de liquidação. 

A emenda visa defender o capital nacional, azneacado pot• 
esoa oircumstancia e o faz augmcntando apenas de $100 a 
l.axacão actual. 

DA modo algum a.~:grava a situação do consumillot•, ):Iorque 
não dá ma1'S'em a nenhuma sensível elevac!io de preco, de ou~ 

S. - VoJ, XIV 4S 
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tro modo impossível, porque viria permittir de novo o dumpi!IQ 
de artigos estrangeiros . 

Deante destes esclarecimentos e dado o ponto de vista 
invariavelmente sustentado, o illustre Relator certamente re
considerará o parecer amitLido. em 2' discUB&iío. 

PARECKR 

Embora reconhecendo que o parecer dado cQIDtra esta 
emenda em 2' discussão seria de todo o ponto procedente 
conclue o actual signatario doBa que o niío é devido ás oon
diçliell especialíssimas em que actualmente se acha a lnclus
tria da cordoalha, devido,. segundo aftirma, á conourrenoia 
que Lhe é feita pelo similar estrangeiro adquirido em gran
des quantidades pelos paizes que tomaram parte na gran
de guerra e vendido a preços de liquidação. 

E mais adeante aocrescenta que de modo algum a nova 
taxaclio aggravará o consumidor porque nAo dá rn&l'Hem a 
nenhuma sensível elevação de preços. 

Ora, é justamente para. poder elevar o preço do oonsum•: 
interno que a emenda. é feita. 

Allegando diffieuldades occasionaes de que a Oommisalic. 
nlio tem noticia pede 1,1ma. taxacll.o permanente; affirmando 
que precisa ser protegida. para competir com a estraDJgeira. 
out1'a cou~a não diz sinll.o que precisa elevar o preço. 

Mas a. Commissão já ponderou e repete agora .Que a f.8lJJa 
actual do cambio, influindo na quota ouro dos direitos adua
neiros e nas taxas ouro que nas alfandegas se pagam, elevam 
POr tal fórma o p:reCC> da& utlhdade~ estrangeiras que só in
dustrias inviaveis nllo se podarllo manter agora.- . 

Por isso a Oommisslio é obrigada a. dar á emenda. as&i
S'IIada pelo Senador pela Bahia, o mesmo parecer que emit
tiu sobre a apresentada por outro oollega em 2' discusslio, 
opinando então, como agora, pela sua. rejeição. 

JCMIIINDAS DA CO:MMISIIÃO 

N. 1.07 
I 

Ao art. i •, n. I, n. :1 - Di~itos de importacllo para 
consumo - Supp~:,ima-se a modifioaclio relativa á nota 134 
da Tarifa. 

Justitioaçlfo 

A tarifa actual, na nota 1.34, dispile·:razoavelmente que 
as peoas nvulsas !le maohiniamos que forem importadas se
paradamente. nllo. tendo olasslticacão especial, ficarlio su
Jeitas ao regímen fiscal a que estiverem os maohlnlsmos 
respectivos. Approvada que fosse a omenda .. e a Commisslio 
!>ensa. que nii,o àevQ ser, terlamos que pe~as qa somenos yalor, 
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!>Dgariam a taxa mais elevada do grupn a que pertencessem. 
Nada mais injusto e mais inconveniente ao consumidor, pri~ 
vado que ficaria de adquirir por preços razoaveis pecas 
avulsas de machinas. Quanto á segunda parte da {lmenda, re
lativa ás pecas que estiverem classificadas, seria ocioso vo
tai-a, porque ,iú. . está n~ tarifa. · 

N. 108 

Ao mesmo art. 1", n. r - Supprlma-se a modificação 
relativa a anzóes. 

Justificação 

Não parece recommendavel incentivar a importação do 
um artigo que, como. com outros acontece, devemos produzir 
cada vez mais no paiz. ' 

N. 109 

Ao art. 1•, n. 1 - Sul)prima-se a modificação relativa 
ao papelão em resma. 

Justificaçtlo 

A I·II.Xa é cobrada nct•Jalmenl.~ ad ~·ulorem; a proposicll•l 
manda que se cobre a taxa fixa que menciona. Como em ou
tros casos essa modificacão é um melo de alterar a tarifa 
existcnt.c para reduzir o impodsto de entrada em beneficio 
do produotor estrangeiro contra o nacional. 

Ora, acontece quo a industria do papelão é explorada em 
:16 fabricas de importancia variava! no Rio de Janeiro, Silo 
Paulo e Paraná, e provavelmente tambem em outros Estados. 
Segundo os dados presentes á Commissiio. o capital dessas 
fabricas seria de 25.000 contos, dando trabalho a 15.000 pes
soas e consumindo materia prima e fibras nacionaes em sua 
totalidade, e Lambem adquirindo uqu i mnchinismos para seu 
funccionamento. 

· Cousa que raramente suecede na vida industrial de qual
quer povo, verifica-se aqui o caso de um produoto feito com 
elementos de uma nacão e nella propria consumido. Parece 
que é bem uma industria nacional. Nos ultimas annos des
envolveu-se por fórma a exceder de muito a importaol!o do 
mesmo producto que agora só se faz em pequena escala. 

N. HO 

Ao mesmo nrt. :t•, n. i: 

Supprima-se a modificaolio relativa ás obras de aluminlo, 
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· Justi(ica,lio 
" . 
~~. 

Da disposi•;ãu cu,ia supprcssrro é· pt·opostu, resullaria ln
.iust.il'icado malefic.io a uma industria j:\ radicada no pai~, 
porquanto importaria cm reduzir de 4 n 3$ a·nctual tributa~ão 
<lo alumínio cm obras. 

N. iii 

Ao arl. 1", n. 1: 

Supprima-sc a modifícac;ão relativa ao ferro c aco (cla~so 
25' da 1'arifa) . 

Justi(icaçlio 

A' classe 2G". ]'erro c Acn - comc•;a no u!'t. 703 das 'l'a
rífns com a seguinte díSJlusi~ão: «l•'undido ou guza cm lin
guados ou pudlallo, para laminu•;iio, bruto, l;ilogrammo $02.0. 
J·u~ão .\0 "I"». •O ferro pudi ado - como a lar•ifa impropria
mente di~. [Iorque a lrum;fui'llta~üo que soffre no ·proc.essu 
especial do sua fahri•:aciio, em rigor não mais pcrmitle con
siderai-o ferro - não entra no n~tsso mm·cntlu, velo menos 
cm quantidade utn·cciavcl. Tsso tiiio quet• <.lizer quo não figuro 
nos despachos aduancil'os cm qunulidadc apreciavel. A con
t.radiccão é facil de explicar c cstlÍ no conhecimento de quan
tos lidam com esses assumptos. Sendo muito difficil distin
guir pmticamcntc o fet•ro "[Judiado do aço, este, para cvilar 11 
taxa de $100, razão 30 ")' do art. 705 que o rege, apresenta-se 
com o nome rJaquellc naJ•a gozal' (nrl. 703 ciL) da taxa do 
$0:?0, razão lo O "I'. A' sombra desse equivoco protcnde-sc ra
dicar n industria de Incro ucabamcnlo dCl pro~uctos brutos, 
rceehi<los do cxl,criot•, t•ccm•so acceila\·cl noutros casos, cm 
quo não possuímos n materia prima, mas não no do ferro, 
porque seria fomentar nma industria dependente c tribulat•ia 
du P,~trmu:;cit·o r.m 1\ctrirrHmlo da sidct•m•sicn nncional, cujo 
surto é animador· c de nltn coJtvcnicncia publica que seja nni
mnrlo. Contra aqucllc equivoco reclamou a Companhia Mc
tnllurgica Brasileira, com s<':rlc cm R. Paulo, pedindo uma 
Jir·ovidcncia quo o eminente nctator na Camara, com razü.o, 
considm•ou incfficaz. 

Seria pt•eci~<o subsliLuil-n por ·outra que attcnclessc ao 
que se queria atlcnder. 

Infelizmente, a que foi ndoptadn 11a proDosi,)ão, nüo só
mente deixa do at.t.endcr, ma;;. no conlmrio. ln!l'nlizn o oquivor.o. 
Sinü.o, veJamos: A disposicüo acluul <la. tnrifa . quo osttí tran
sct'il1la acima, seria su!Jslil.ttidn poln seguinte, no mesmo 
upL.,,7U<:: <fundi tio <.•u guza.· em linguiidas· ou pudlados, para 



SESS.\0 F.M 28 rJ!l ll!l7.~Mnnn Dll ! !123 677 

lnminaciio IJI·ulo, a aço tlucc cm Unyutcs, pal'a ofrici.nas do 
lamina~'ão, kilogmmmo $020, ra~iio 2ú 'I'. Afóra a allerac.iio 
nll 1'a::úo que não vem uo caso, a subslil.uição consiste sómente 
em for.cL··por lei aquillo que u iudustriu mot11llurgica do aca
bamento fa~ia nl.1l ago1·a JlOI' ha!Jilidado nos despachos c com 
prc.iuir.o da renda aduancim, reduzida do $100 a $020. 

Seria o caso do uma roclamncão bem recebida o mal sue
cedida. Evidcnlomcnto, não poderia sor osso o resultado que 
se leve 01i1 vista. Parece, por isso, que a disposição deve ser 
supprimida. Mo !'cito, i'alta dar soluc;ão ao caso da rcclama,
cão. Elia ú justa, mas quem legisla ou administra deve ter o 
maior cuidado cm não perturbar siluacõcs existentes, ainda 
que, de facto, e, sondo misteJ' morlil'ic.ul-as, ,\ do razão que se 
o não faça hruscamen te, acarretando pcrtm·haçõcs o prejuízos 
cvifnvcis. No caso actu:~l, ú indisponsavcl modificar o estado 
de cousas que se crcou á sombm do que a Commissão chamou 
acima, do equivoco, Si se tratasse de alumínio, do cobre, ou 
outros meLa~s quo não c:o:ploramos ainda, a industria do 
'ncnbamento deveria ser, c Iom sido nnimada entro n6s. Não 
pod~JHio,pm· cmqunnto, lr.t• a industria completa. della to
mamos wnn parto que eviln a necessidade de sommas avul
l.adris pam compra de lJroductos acabados' no cxtoriot•. Além de 
se crcnr assim uma riqueza interna, prepara-se a possibilidade 
de vir a sct• n industria completada com a exploraoão da jazi
das nacionacs, como parece que já vao acontecer para o alu
mínio, IJlle ntó poderemos vit· a exportar, 'mais adianto, trans
formando-nos de compradores cm vendedores do metaL 
Dada a confusão, a que acima se alludiu, entre o ferro pudlado, 
l.axn $020 c o a~o doce, taxn $100, convém separar o ferro pu
rllnrlo do ferro gusa, dando-se áquellc uma taxa S'l'ndntivamente 
nsccnrlentc nté sua eqniJlarnt'ão ao neo mencionado, de modo a 
JtnrmittiJ• ú parto ria industt•in mclallurgica que nctualmcnto 
vive rio rcctwso .iú explicado; que continue a trabai'lmr, mas 
sflmonto cmqunnlo niio se nppnrclha, como lho soda fncil o a 
lei deve exigir, paJ'n enli•nt• no J•cgim~>n definitivo, rla nl.iliznçúi) 
rlo ferro nucionnl. No. momento cm quo o Sr. Pt•csidontc dn. 
Hnpublicu e o seu digno Minish·o dn Agl•icultura pnblicnmonto 
assumem n responsubilidndc de ndmitlir sact•ificios nvultndos 
parn c·rear com n sid·erm•gin e o cm·vüo nncionaes, n mais so
liaii base da nossa riqueza industrial e o c!emenlo indispen
snvel da. nossa scgm·anca politica, não se pódo comprehcnder 
alterricõcs do tarifas conl.rnrias ao desenvolvimento dn in
rlnsli'in sidcrurgica existente r•, conseguintemente, dcsanimn
rlm·ns de ot!l.r·ns iniciativas semelhnnl.cs o dn funducíio do 
mniores nsinns. A Commiss.i\n nprosonln nrliante mnonrln ta
xando n fnJ'I'O purllado nn confoJ•Jllirlnrln do que ficou exposto. 
Nüo n npresenla como snhslitnlivo, neste como nonll'Os casos, 
pnrqno isso obl'ignrin u Camara n oplnr entro o snn lnxlo o· o 
rln Senado, no passo que, peln fórma arloplndn, nindn a Callllli'IL 
tr;n; O 1'~0~~~:':9 !IC SJjJ_lut: .l~l!! .. ~!l!llU. QIIO,.Ql!0,. aJiús,. COllYIItn lllO• 
fliflcnr com jlr\Jdoncln, mas ~nrn perslstcnci~, 
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, N. 112 

Ao a:rt. i' n. I 

Supp-rimam-se as modificações relativas ao pap-el. 

IIUtificaç/Io 

A proposioüo da Camara substitue todas as taxas rela
tivas ao papel, da classe i 9, por outras que "visam estabelecer 
tanto quanto possível, equidade e certa uniformidade na 
classificarão uessa mercadoria, a par de cohibir abusos com 
os favores que o Congresso tem concedido ao papel propr10 
para impre.;são de Jornaes o t•cvistas, 11 sombra de que tem 
sido feita uma comprehensão inconveniente ás rendas pu
blicas, e IJUP tem dado margem 11 lesão das ditas rendas cuja 
ropre~siio pelas autoridades fiscaes tem sido muito difficil 
e quasi :m!lo~~ivel." 

Não parece facil que o Senado examino nestes poucos 
dias mntcria que requer investigações do caracter industrial, 
tochnico o rommorcial, obrigando a inqueritos que importam 
necossariamante na investigaciio do que existe e do que actu..; 
almenfe se· J'a1., o que accarreta necessariamente a audienoia 
dos interessados, inclusive o fisco, e importa no julgamento 
de interesse<: contrndictorios. Alterações de uma taxa ou me
didas de nafUJ·~za a se perceber desde logo o alcance directo 
e indirecto podem ser apreciadas na lei annua, sem maiores 
riscos; mas não c esse o caso que óra nos occupa a attencão. 
Por 1sso mesmo ella não corresponde aos intuiLos elevados 
que a inspir:Jm c, ao contmrio, consigna modificações porni
oioRas o mr.eirnmr.ntc alheins 1\ elevada áquolla inlençi\o. 
Como fi~ou citado, a proposição visa; 

i•) estabelecer tanto quanto passivei equidade e certa 
umforrmdadc na classificação dessa mercadoria; 

2") cohihir abusos com os favores que o Congresso tem 
conceduJo an pcpel pt•oprio para impressão de Jornaes e re
vistas, á sombra de que tem sido feita uma comprehensão in· 
convr.nlentc ás rendas publicas, e que tom dado margem á le· 
são das ditas rondas, cuja repressão pelas autoridades fiscaes 
tem sido muito difficil e quasi impossível, 

Ao que p~arece, o pensamento principal, altamente lou
vavel, e~ tá contido no n. 2, no qual se visa acabar com abusoP 
clamorosos. Querendo realizar obra tão meritoria, a Camara. 
ao que parece, recorreu á collaboraoão natural de elementaR 
de administracã(J, recebendo suggestiles e dados. attinentes ás 
modll'lcaçõe~ que consagrou na sua proposição, Dahi resul· 
tou que a equidnde pretendida pela Camara, transformou-a~ 
com cilsa collaboraçlio, em disposições que, ao envez de serem 
equilativas, consagram injustiças que iriam até a ruina de 
mdustrias existentes c que niio estavam em causa. Assim, pot• 
exemplo, para attender á questão do papel para a imprensa. 
foi estabelecido que o papel para impressão, ou typographia, 
commum, branco ou de cOr, até 65 grammns por metro qua
drado, ila11ue 10 réis. Dessa pequena disposição além da in·· 
congruP.noJa de pagar a matol'ia manufacturada o mesmo que 
a rn11tcr!a prima, resultaria: 1', - perda de rendas que IIP 
Alf,.nd~gas percebem actualmente; 2', - ruina da~ fabrlcll8 
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nacinnnos de papel. Islo porque o papel de embruiho que óra 
paga $300 de ·entrada passaria a ser despachado pela taxa de 
10 réi~. uma ver. que o seu peso não exceda em Oo o/• dos c~
sos, mais. ou menos, ao limite de peso de 65 grammas por 
metro quadrado . A declaração de que so trata de papel desti
nado a impressão é innocua, porque, sendo livre a qualquer 
i.rnporlar a 10 réis, o destino posterior do papel importado 
não fica suJeito a qualquer fiscalização, e, como o papel d!'l 
imoren~a. como todos sabem, dá um bom papel de embrulho. 
••~SLe mislei' será elle empregado, favorecido pela reauccau 
ae 1100 a 100 réis, que parece mais do que o necesse.rio pat'IA 
arrutnat· a fabricação nacional. Ora, a fabricação nacional ja 
representa capital superior a 50.000:000$000, para as fabri
cas que representaram contra a taxacão da Camara. Iniciada 
em 1889 a industria de que so trata, depois de incertezas, fir
mou' se o cresceu, promettendo estender-se a novos produ
cfos, além de augmentar o volume dos artigos que JA fabrica. 
Por Veles, representantes seus teem indevidamente pretendi· 
do elevar taxas a art.igos que não estão habilitados a produ~ 
iir em condiçõr.s acccitaveis, mas niío teem, felizmente, al· 
cancado exito nessas antipatbicas tentativas. Mas agora, 
o que pede é qu~ não a matem, destruindo vultuoso capital e 
a conquista industrial realizada, som qualquer reclamação 
adversa. Morreria do remedi o que se quer dar, e com razão 
neste caso, para evitar abusos que lhe não dizem respeito. E' 
poiR, evidente a necessidade de mudar de remedi o. ·Outro cf
feilo 'ilttlesejavel da proposição resultaria da nova taxação do 
papel rJestinado a revistas, liHos, revistas illustradas. E' 
commurn entre nós a impressão de revistas e livros em papel 
assetinado, branco, cujo peso varia de 65 a 140 grammas, sen
do que as nossas revistas illust.radas empregam papel couc/Lé 
ati; J 20 grammag, con,iunctamenl.e com o asset.inado. O papel 
couché em questão ·entra agora livre de direitos. Se o Sena
do conr.ordasse em t'ixar, para o papel asset.inado' branco, de 
mais de 65 grammas a taxa de $200, razão 25 %, como quer n 
proposição, e para o papel couché de mais de 100 grammas 
por mch·o quadrado a taxa de $250, razão 30 %, teríamos de
tido a circulciio das nossas revistas e os nossos livros teriam 
cio voltar a ser impressos no estrangeii'O. Ha pouco tempo es
tiveram aqui representantes de grandes casas editoras portu
guezas o manifestaram o desejo de conhecer a razão por que 
a impressão de livros brasileiros diminuía cada dia em Por
tugal, parecendo em vesperas de desapparecer eomplet.amen
te. Pudet•am ver que a nossa industria desde alguns annos 
atraz começou a ter um desenvolvimento que não fará senão 
o.ccenluar-se dia a dla, a n:o se;• q11e o legislador prefira vol
tar aos tempos passados. Tambem clamam as fabricas de pa
pel pintado que importam papel para estamparia â taxa de 
$100. Por vezes tem se pretendido elevai-a, sem exito, ex
cepto agora que a taxa t\ duplicada. Ant.es desse ausmento. 
o numero de J'a!Jricns ·foi I'edu~ido, o que nüo t! indice de 
aha~tanca. Diz-~e que a medida IOI'C o intuito de cvit.ur ouvi
das que t.omam tempo aos J'unccionarios aduaneiros. A Com
mis~fio roconlwce que esse tempo <í precioso no servico publi
CP, o não duvidaJ•in por isso ele volt\!' qualquer medida de clas
siricn~lto ou definic.üo rl~ cnractcrislicos que eliminassem Iaos 
duvidas: mns elevar· no dobro um artigo que é elemento da 
!nhrica nacional, excede os limitei! dos erros perdoaveis. No 
m(1smo sent.ido nctunm ns rlispnsir.õcs rrlnl ivn>' n papel pnra 
lligari·os; que clel'um de $500 pat·u $000, o "em J'olhus ou rl•~ 

' '"' 

I 

•l 
'! 

. I 
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los" c reduz do 1$500 para 1$200 o "cm livrinhos ou cm mor
talhns", para proteger n fabricação estrangeira c impossibi
litat· 11 nacional. Quanto fica dilo pat•ccc bnslnnlo parn nconsc
lhnt• que se adio o exame riu tal'ifa actual c se a mnnt,enha qunl 
csiJí. recusando as ullcracõos qull a proposição l'nz 1í classe 19 das 
tarifas vigentes, ncsturiu consirtcrar os abusos que se quiz 
evitar por meios indirectos, pura que o statuo quo não per
mil.ta a sua continuação. Nem ucvomos pormittil-o, não só 
r•m· affoctar gJ•avomento essa parcclta da ronda aduaneira, 
como porque, sondo fraude conhecida, deprime os nossos cos
tumes ndministl'!lt.ivos c o bom nome do nossa imprensa. O 
meio, suppomos que se,ia o que abaixo propomos, cm emenda 
scpnrnda, para que a Cumaru possa juJgnl-a com o seu alto 
cr1tcrio c compet.cncia. Nessa emenda, preferimos encal'!lr 
a questão do frente, habilitando o fisco com dispositivo legal 
que lhe pcrmitt.a fJscalizat• a execução dos favores . concedi· 
dos .ú .Imprensa. Os abusos a que essa concessão deu. Jogar, 
sabe-se que já estão reduzidos na sun proporijiio, gracns ao ze
lo da actual fiscaliza cão. 1\lolbor apparclllada que ficará, a 
ndministmçilo .aduaneira poder1í reduzil-n grandemente, se
não a extinguir do vez, como é do esperar, uma vez 
approvadn a emenda que adiante so encontrará sob o numero 

N. 113 

Ar L 1', n; 1: . 
Supprimn-sc a modificação rcfcrcnlc nos transformado

res cstaticos de corrente electrica. 

Justífica,ção 

A lnxacúo nctu11l 6 mais equitativa, 

N. i t.l 

Aoart.i',n.t: 

Supprimn-se a mo di ficaoão relativa no n. 688, dn Ta
rifa. 

Justi(ic!J,Çl!o 

Esta emenda seria a destruição da industria que a re
rltlccão votada pelo Congresso para a mataria prima pcrmittiu, 
Rem aggrnvncüo para o consumidor, que soja desenvolvida no 
paiz. Os machinismos apenas chegados otr a chegar pnrn n 
nffocLivirlrlo do trabalho que poupará no paiz alguns milhares 
do contos que nctunlmcnte sahom a hcneficio ela indusl.rin es
tmngcira, i'r.t'IÍ cnpif,nl pcrdirlr: - porque a rerlucciio da tn
J•ifn sobro o producto manufncturnrlo tomaria complntnmcnto 
impossível a mnnufnelurn ontr·o nús. 

Par-lho-liiu pt•o,lu i1.o no valor das machlnas quo rlove nn
rl~r pnrn torlM n~ fnhrjr;n~ em ~ommn nynn~rl~ c qu~ nno to, 
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riam mais valor algllm por não terem ouf.ra applioacüo, e des
animaria qunlqncz· inicinfivn cm pai7. qne su,icit.a os RCU~ 
inrlu~tz·ines a surpz·~Jzns ~cmclhanle.~. 

Aliás, não é isso o qur quer o illustrc relator rla Cnmnrn, 
qne ·no eonfJ>ario, ncsla mesma proposição corrige e aper
feiçôa •om additivo ao arL. 669 (pag. 6 da rerlacçiio final rla 
Camarn, avulso do parecez• n. 8{ D, de 1923), a salutar medi
ria votada no anno passado, o fJUC importa em conservai-a me
lhorando-a, cm contra.dicciío com as alterações indicadas, no 
qno parece. de origem aduaneiz·a, com intuitos differcnt.cs o 
·sem aU.cnciío íts conscqnencias para a industria. 

·Para que prevaleca, pois, aquelle dispositivo citado da 
Camara, qu~J ti expressão .do sc11 pensamento e de sua commis
Rão, preci~·o é que se faca a supprcssiio ora proposta que, aliás, 
como Jzi ficon rlit.o evita qne rJomo conscqucncia que lhe é im
pliciln. o Congresso dcstr11a ,)5tc nnno o que foz o anno pas
sado c o;; capitacs dng mnchinns cm come<Juencia importada~. 

N. 115 

Ao nrf .. t•, n. 1: 

Supprimam-so as aHeracõcs relativas no nrt. 740. 

ltts.t ific,IJ,ç(io 

A proposiciio manda. subsmuir por novas disposições que 
modificam a tarifa, fazendo alteracõcs do taxas, que não be
neficiam o fisco nem consumidor o, querendo proteger a me
t.t~llurgia prejudicam e embaraçam o .advento da industria. si
dcrurgica que o Governo ria Republica procura fundar com 
sacrifício justificado. pelo alt.o valor cconomico o financeiro 
lle~sa industria, solida base, reunida ú do carvão nacional, da 
scg11ranca economica c politica ct·o Brasil, 

N. 116 

Ao art. 1• n. I: 

Supprima-so a modificação relativa ao oleo de linhaça,, 

lllsti(icaçfJo 

P.ela tarifa actual, classe 10•, numero 160, o oleo de ll-
nhncn ó taxndo d.n soguinlc fórmn: . 
Impuro ou corado . 
Purificndo ou incolor 
F·Prvido , , , , . . 

. ······················· 
o •••••••••• , •••••••• 

························ 
8200 
$600 
$300 

A omonda conserva n taxaQ!Io ·do '600 para ·o segun~o ·~ 
fpJtqo cm uma só ,tnx~ R 4' ~ a~ n,l)!mtl m~no!on~à·Rs, 
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Praticamente eleva-se de $150 sobre •200 a ·taxa do oleo 
de !inhaca empregado, para não falar de outros misteres, na 
confecção das tintas destinadas ás habitaçlles mode·stas e dê 
$050 sobre $300 •ás tintas para as casas luxuosas. Por' outra 
:fórma, ·aggravaremos a crise de habitaçlles, elevando ·de 711 % 
a taxa do ol•eo indi:spensavel á pintu:m de construoçlles mo
destas e pinturas rudimentares. A<i mesmo tempo eleva-se 
tambem,. mas só mente de 16, 6 % a destinada ás habitaolles 
ricas ! Não parece que, a propos·ito doe uma protecollo, des
necessnria aliás, devamos aggravar o preço de artigo. que con
stitue materia prima, de uma industria que, sll no imposto de 
consumo, já dá renda avultada ao 'Ilhes ouro. 

N. H7 

Ao mesmo art. i e n. d: 

Snpprima-l!le a modif·lcaçllo relativa a a~os de borra
cha, etc. 

Justi(icaçl!o 

Nfin convem alterar o regímen 11 que está sujeito essa 
mcr~ndoría. 

A adapcão das medida'S proDO!I'tas a rASnAíto r!as facturas 
consulares. uma vez postas em execucão .. farli subir ineon!Jes. 
tavelmente o valor até agol'a duvidoso de grande parte das 
mercnodrias que importamos. 

Além disso, pneuma.ticos e camaras de ar, silo borracha 
em obra e umn wz es!Jabelecida a taxa ifiXll de U200 por ](ilo, 
ficarão ess~s productos, que slto manufactura de borracha, 
definitivamente suJeitos á mesma tam da borracha em lami
ne ou lençol, que é a ma teria prima eom que slo fabricados. 

N. U8 

Supprima-se a modificação relativa a automowla. 

Justi(icm;'{lo 

Quer a disposiç!lo do projec.ta que os ·automovels para 
passeio e sport sej~~;m taxados pelo numero de Jogares, tra
te.:se dds mais modestos ·empregados 11m trabalhos de campo 
ou nas cidades pelas pessoas menos abastadas, ou se trate dos 
luxuosos oa.rros de gente rica, -inclusive os que, só conduzem o 
mecanico e o :proprietarlo. . . , 

A taxa actual, aHá·s moderada, rooáe sobre. o valor do~ 
nutomovei-s e nada parece mais justo. Iguaes Inconvenientes 
teria a fixação de taxa, por peso, dos. automeveis para ca.rga 
• au to-omnibus e o mais que na referida di!lposiolo ao oonteuu 
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N. 139 

Ao art. i' n. I\ - Imposto de confillmo. 

Substitua-se a legislação citada a respeito de cada 
mercadoria 1p·cla geguinte: 

N. 12 sobre fumo; decreto n. 14.648, de 26 de ja
neiro de f921, alterado pelo de n. 14.6931 de 25 de feve
reiro de 1921; e leis ns. 4.440 de 31 de aezembro de 1921 
e 4. 625, de 31 de dezembro do 1922. 

N. 13, sob!' e bebidas; decreto n. 14.648, de 26 de ja
neiro de 1921, alterado pelo de n. 14.693, de 25 de feve
reiro de 1921 e leis ns. 4.625, de 31 do dezembro de 1922. 
e 4.625, de 31 de dezembro de 1922. 

N. 14, sobre phosphoros; decreto n. 14 . 648 de 26 de 
Janeiro de !921, alterado pelo de n. 14.639, de 25 de feve
reiro d·e 1921. 

N. 15, sobre sal; decreto n. · 14 . 648, de 26 de janeiro 
de 1921, alterado pelo de n. 14.693, de 25 d~ fevereiro 
de 1921. 

N. 16. sobre calçado; decreto n. 14.648, de 26 de ja
neiro de 1921, alterado pelo de n. 14.693, de 25 de feve
reiro de 1921 e lei n. 4. 625, de 31 de dezembro de :1922. 

N. 17, Rohre nerfnmarias; decreto n. 14.648, de 26 de 
janeiro de 1921, alterado pr!o de n. 14.693, de 25 de feve
reiro de 1921 e leis ns. 4.440, de 31 de dezembro de 1921 e 
4.625, de 31 de dezembro de 1922. 

N. 18, sobre conservas; o mesmo que para calçados. 
N. 19, sobre vinagre; o mesmo que para phophoros. 
N. 20, sobre velas; o mesmo que para phosphoros. 
N, 21, sobre bengalas; o rr.esmo que para iphosphoros. 
N. 22, sobre tecidos; o mesmo que para cal~ados. 
N. 23. s·o!:lre artefactos de tecido; o mesmo que para 

fumo. 
N. 24, sobro vinhos estrattgeiros; o mesmo que para 

fumo. 
N. 25, ·sobre papel de forrar casa; o me~mo que Jl'!lra phos-

phoros. 
N. 26, sobre cartas de jogar; o mesmo que para fumo. 
N. 27, sobre chapóos; o mesmo que para calcado. 
N. 28, sob te rliscos' para gramophon e; o mesmo que 

para pho&phoros. 
N. 29, sobre Iouçns r. virll'Os; o mesmo que para phos. 

phoros. 
N. 30, sobre ferragem; o mesmo que para Tlhosphoros. 
N. 31, sohre caf~ torrnclo ou moido; o mesmo que para 

calçado: 
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N. 32, wl;rc mnntciga; o mesmo que para calçado. 
N. 33, sob1'0 joias, obras de ourives c objectos de ador

no; decreto n. 14.648, de 26 de janeiro de 1021, alterado p'elo 
rle n. 14.603, de 25 do fevereiro do '1921, decreto n. itl.042, 
ele 22 de maio de 1923 o leis ns. 4.440, de 31 de dcwmbro 
de Hl21 e .'J.ü25, de 31 d~ dezembro de 1022. 

N. 34, sob1•o moveis; o mesmo que pal'n fumo, 
N. 35, sobre m·mns rle rogo; o meomo que para phos

phoros. 
N. 36, sobre lnmpndns electt:icas; o mesmo que para 

phosphoros. 
N. 37, sobre queijo r requeijão; lei 11. 4.G2ú, de 31 

ele dezembro de ·J 92~. 
N. 38, sobre l;ilowntt, luz o kilowatt, forca; decreto 

n. 15.9%, de ;JJ dr! mat'PO de !923 c lei n. 4.625, ele 31 de 
dezembro de I !l22. ' · 

N. 30, soht•c Untas; decreto n. 4. 723, r! c 20 de agosto do 
!023 e let n. 4.!i25, do :H de dezembro de ·1922. 

N. 40, sobre sello sanit~rio; decreto n. H. 7!3, de 8 dB 
mar~ o de 192 t e lei 11. .'J. !i25, de 31 de rtcwmhro rlc 1023 ., 

N. 41, sobt'~ emolum~nt.os de registro de escríptol'ios 
commerciaes; o mrsmo quo para phosphoro. 

Justificação 

O projecto, orçando a receita d~ cada um dos p'roduotos 
tributados pelo imposto de consumo, cita a I'cgi>lncão res-
pectiva. · 

Essas citaçõ~,s. porém, omittom o decreto n.. •:14 .648, 
de 26 de janeiro ele 19.21, alterado pelo de n. 14.693, de 25 
de t'e1·ereiro do mesmo anno. que regulamentando consolida 
ns disposições anteriores relativas ao dito imposto, emquanto 
que ~s allnrlidas citações fazem menção do decreto n. 5.890, 
de 10 ele fevereiro de :19:16, Já revogado c não completam a 
enumeraciio das leis orcamentarias que regem o nssumpto. 

E' de notar qnc o citado decrdo n. :14.648, alterado poJo 
de n. :14.693, tem força do lei, ex-vi do nrt. :16:1 da lei 
n. ·L 632, de ü {]c janeiro d~ 1923. 

Assim, é bastante a citação desses decretos e das leis 
posteriores que os alteraram. 

N. 120 

Atl musmo art. 1• n. II - Imposto do consumo. 

Accre:;cente-se o seguinte: 

N. Sohre luvas. 
Par: 

Do llg·odlío puro, sim]l!CS, . • . , , SmiO 
Plt~~ CO!ll enfeites!!'!! I.'! ~tOQ 



Do ulgodiío. con1 . ouLra. muLeriu, 
_, oxcoputda a sêda ....... oo .. 

Dilns com enfeites. . • . . . . . . 
De Iii, si mpJei:i . ................ . 
Dilas com enfeites ..... 00 •••••••• 

De borra de sêdn ou de süda com 
outra ma teria, simples ..•.•. 

De seda pura, simples. . • . . . 
Di-tas com enfeitas, • • , , , . -
Ditas com enfeites.· . . , . . .. 
Do pclle:; e ·semelhantes, simples 
Ditas com enfeites. . . • • • • • • 

$150 
$200 
$300 
$100 

$ü00 
1$0{]0 
$800 

1$500 
2$000 
3$000 2lí0:000$000 

· As luvas não sfio do uso nccessario e, assim, o impdsto 
ora crcJdo nfio grava producto essencial ti vida. 

N. 121 

Ao me~ mo arligo c num oro. , 

Accrcsc~nlc-sc o seguinte: 

'"!'' 

N. . . . Sobro bou~, pcllos, pcllcs tlc auasaUw, manclt01ls e 
semelhanlcs: \ 

Por unidade pelo prcco no vareJo: 

J\.f.é 50S • • • • . . . • . • . • • • • . . • • • . • • . • • . • • • . • . . • . . • :SãOO 
De mais elo 50$ nl.é 100$ oo 00 00 • oo oo ...... oo oo • .. 1'000 
Do mais âo 100$, 1$ por centena de mil rúis ou fraccfio ex-

cedente , • . .. , ..•............ , . . . . . . . . . 150 :üOO$ 

Justi(icaç/f.o 

E,;lc;; nrlcf:wtos são, po!' assim dizor, do uso sumptua
rio. Nndn, !IOI'I.anto, juslil'ica que niio estejam sujeitos ao 
imposto ele consumo. 

N. 122 

Ao musmo at'l.. l', 11. II - Imposto -de consumo: 

Accrescontc-sc o seguinte: , 

N ..•. Sollrc leques: 

Dil qualquer qualidade: 

A~ú o PI'CCO de ü~ ................. , . . . . . . . . • • . . . .. $100 
Do mais rlo r>$ nló 20$ o o' ...................... I I. $200 
De ma i~. de 20$ aLó 50$ .................... ,. • . .. t500 
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De mais de 50$ até tOO$ .. .. .. .... .. • .. .. .. .. • .. .. tfOIIIr 
De mais de fOO$, mais f$ por centena de mil rl!is ou 

fracção de 250 :000$000. · 

lll8ti(icaçáo 

neoahindo o imposto de consumo sobre generos allmen~ 
tares e sobre artigos mais indisepnsaveis do que o leque, niO 
s~ justifica .que este nlo esteja Inoluido entre os obJeotoa ta
xados. . . 

N. i23 

Ao art. f., n. n - Imposto do aello. 
Subst itun-•e ·o § 4.' - Diver1os - da tabella B do Re

gulamento do Sello - pelo seguinte: 
!", recibos ~ommuns e outras declaracl!es de paga

mento, qualquer que seja a. fórma empregada. 
pa.ra expressar o recebimento de somma ou quan-
tia. superior a 20$ . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. 8600 

2•, ·recibos de venda de mercadorias a prestações, 
vnles, hilhc!es. notas ou quaesquer outros do
cumPnt.us c•om o caracteristlco de recibo espe
cial, não sujeitos no sello do § i•, da tabella A, 
cada via . . .. . . . . . .. . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . • • tiOOO 

fJ". conhcJCim~ntos e recibos de mercadorias deposi
tadas em urmazens das alfand~gas, companhia.~ 
de dt'•cas, armazena geraes, armazena ou trapi
ohes alfandegados e nos armazena das estra-
das de ferro • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . teooo 

G•, ronhPnimnnfos do quantias que os fornecedores 
rocebr.rP-m dn~ repartições da Unilio e do Dis-
tricto l'cd1 ral . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . .. . . . . 1.8000 

7', primeirus vias das nota.a pelas qua.es se fizerem 
despachos do qualquer natureza na.s alfandegas 
o mosn~ dn l'endas, inclusive encommendas pos
taes. exceptuadas as amostras sem valor e as 
quB · àisserem respeito a despachos livres de 
merc·aàorin~ Importadas directamente pelas r&-
particões publicas da União • . . • • • . . • . . . . . . . . 2$00(1 

8', termos de 1r.~ponsabi!idade nss!gnados nas al
fandegas para resalva de duvidas futuras, quan
to á PI'OJlrietlude ·de mercadorias a despachar ou 
C]uaesquer outros termos . . . • . . . . • . . . . . • •. to•ooo 

N. i24 

Ao art. i', n. VI, n. 53 
Onde se diz cTaxa judiciaria,, diga-se:· «Taxa judiciaria 

e custas federnes,. 
Eleve-se a estimativa de 280:0001 para. 530:000$000. 
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Justi{icaçllo 

.Pela reforma da .Tustica, os emolumentos deixaram de 
se1· recebidos pelos magistrados e I'epresontantes do Mlnls-
torio Publico, · 

Est;a a rlll!lio de ser da mudança do titulo deste numerd 
e da elovacã~ da respectiva estimativa. 

N. 125 

Ao art. 1•, n. IU, n, 66 - Renda dos Tele8'11aphos: 

Accresoonte-sc onde convier: 

Taxa telegraphica - Assignaturas telephonicas: 75$ por 
semestre pagos adiantadamente, além da despeza com. a con
struoclio da linha e inotallacllo. 

Conversação tclepllonioa: 1$ por cinco minutos e mala 
$500 pelo excesso ou fraccão de cinco minutos, dentro da Ca
pital J<'edoral; 2$ por cinco minutos e mais 1$ pelo excesso 
ou fraccão de cinco minutos, entre a Capital Federal, Nithe
roy, Petr·opolis e Therezopolis. 

Installacões radiotelephonicas - C,oniribuicão: 
a) 20$ nnnuaes por ~parelho exclusivamente recepf.or; 
b) tOO$ annuaes por apparelho transmissor. 

Justificaçlfo 

Impõe-se o augmenlo para 75$ da asslgnatura semestral 
do Servi~o Telephonico; fixada nm 10$ até 192f, clovndn li 
50$ por semestre pela lei n. 2. 719, de 31 de dezembro de 
i912, foi mantida até a presente data. Comparando-se o au
gmento da taxa proposta com as taxas de assignatura do Ser~ 
viço Tclephonico particular, verifica-se a sua procedencin, 
por®anto as menol'!ls taxas da Companhia Telephonica no 
período de 1912 a 1923, teem QScillado de 171$ a 180$ an
uuaes, Acoresoe a oiroumstancia de que o serviço telephonlco 
publico é feito geralmente, para Jogares longínquos, tornan
do-se por esse motivo, dispendiosa 11 eonservacllo das linhas. 

Augmentada a taxa de assignat.ura, é natural que sejam 
approvndas as do conversacão telephonicn, constante 4a 
emenda supra. 

As installaclles de . apparelhos radlutelephonloos, teem 
sido permittidas isentas de qualquer onus: a oontribuiollo 
justifica-se pela fisoalizMiío exercida aobr·e ellas pela Repar
ticfto Geral dos Telegraphos. 

Attíngem approximndnmentli a 400, ns insiallnollos ,já · 
autorizadas pelo Sr. Minist.ro da Vincao, podendo cn!culnr-·~ 
no dobro, os pedidos quo pendem de despacho, 
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Como so vil, o nssumpto rncroco a nttoncão do Governo, 
.iusiíficnndo-so por isso, n eonvcnicncia da crencão das con
tr.ibu ições propostas, contribu icõcs essas, que incidem diver
samente sobro apparclhos exclusivamente receptores c nppn
J'clhos transmissores. nor isso que os primeiros são simples
menta recreativo~ c ,Juc os transmissores sendo gcrnlmenlc 
!'cceplores. permi!tern outras rucilidndcs nos concessionarias. 

tN' 126 

Ao nrL. 1", III - Rendas induslriaos: 

N. 67 - Renda da Imprensa Nacional c Dia1·io Of(iaial. 
, E!cyado o preço de assignntura do Diario, da seguinte 

furrna: 

Para os particularc.q: por nnno, 42$; por semestre, 21$; 
:para os empregados publicas: por nnno, 30$; por semestre 
15$000. 

Assignnlura para o exterior: por nnno, 70$; por semes
tre, 40$000. 

Venda avulsa, ·300 réis·. 

:N. 127 

Ao ar!. 1", n. III, n. 83 - Dil.a da Casa de Correcção: 

Eleve-se a estimativa de ~o :000$, para 200:000$000. 

lt!sti{icaçüo 
. . • "0: ••• - I' I ·-1 

A renda desta penilonciaria uttinsiu 
datu a 107' :0~8$~23. 

aLé a presente 
. 

IJ ! 
•N. 128 

Ao art. 1", n. ur, n. 85 -Dita da Assistoncb a Alie-
n~.H.h:s: . 

, · .'l.ccrcscenlo-sc, dopois das palav!'as cdczo:nbro. de. 192b, 
as &2guinl.es: ~o snbstitui<ln, pal'a os novos pun;JOmHll!s, t1 
lalJclla t!Co.> inl.mwdos no Hospicio Nacion·11, pelu scgumtn:, 

'-./. 't. ' ' ' 

1• classe. (lior.ia d~ 18$000; roupa lnvuiln c cngom-
rnnc'a .. ... ·· ..... 1, •••••• , ••• • • • • • •• • .• 1:>SOOO 

2' classe, diarln de 10$000; t•oupa lava,dn c engorrl-
. n1ada.. . . . . . . . }. . . . . ..... o· ... ••••• • ••• • f 

· 3' classe, diaria de ü$000; roupa lavâdií o engom-
n1ndn.. . . . . . . , . . l· • • • • • ,.-, ............. o o 

4' classe, diuria de .\$000; roupa Invada ·.e engom-
nlnda. . .r. . . • o • • • • • • o •••••••••• • •••• • 

10$000 

6$000 
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Pensionislas dos Estados, diaria de 5$000 
Elevc-sa a ostimativn de 80:000$, p~ra àoo:000$000. 

Justificação 

A renda do prcõont.o exercício oslá estimada em réis 
356:520$, sendo que nos trcs trimestres jú vencidos foi de 
270:837$900. Com n elevação da tabolla d6 pensões de do
entes, pp1s, ~ qu!l ~·~~ cm vigor· foi feita cm 1891, a renda 
da Ass1stencm attmgml, provavelmente á som!$ do ré is. 
550 :000$000, I 

.• 

lN. 129 

Ao art. t• <Receita cxtraordinaria, - N. 103 - Con
sumo de agua: 

Transfira-se para as <Rendas lndustriaca,, 

lN. 130 ., 

Ao art. t•, n. II: 

Onde convier: 

Accresccntc~se: 

Decreto n. 16.264, de iO de dezembro de 1923. 
Patentes de inven~ãa o marcas de industria o de com

mereio: 

Deposito do pedido de patente de invenção.. . 50$000 
Expedição da carta .patente de invenção .. 1.. • • 150$000 

Annuidàdo de pat.ente de invenção: 40$ pelo primeiro 
anno; 60$ pelo segundo anno; 80$ pelo terceiro anno o mais 
20$ por anno que se seg·uir sobJ•c a annuidade anterior. 

Deposito do podido de garantia de prioddade .... 
Expedicão do titulo de garantia do prioridade .. 
Certidão de transferencia da patente do invencão 
Interposiciio do recurso sobro patente do invenção 

Marcas de industrin c do commcrcio: 

25$000 
50$000 
50$000 
10$000 

Deposito de podido de marca dl'l in<lustria c 
commcroio parn umn ou mais classes. . . . 50$000 
Expcdioão do certificado do registro do uma classe 

:1.00$, de duas classes· t 30$ o mais 30$ por classe que uccres
cm•. 
Certidão do tl'ansforencin do mnt·cn do industria 

ou do commeroio .......... . ,. . . •'• •'•.• ... o' 50$000 
Intorposi~iio do recursos sobro marca .do indus-

lriu ou do pqmmo1~ºj_Q ~·-·•.•.•;•.· •.. • ···-·.·-·-···. •;... ., tO.IOqQ · 
5, - Vol, XIV 44 
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~Jtcmuinl!amonlo .de potlitlo do rugi~tru inter-
nucionnl . . ............................. . 

.. 
150$000 .. ---

600:000$000 

A presunto omontla fica plenamente ju~tíl'ícada com a 
tran~crip~uo da seguinte 

UXPOSIÇÃO ll~ MO'!' I VOS 

::ir. l'residonte ila llopulllicu - Tenho a hom•u tJu sub~ 
nwller á assignatura do V. ~x. o projecto de remodela~ão 
do~ ~ervico~ do pl'ivilegio,; du inveu~ão e de marcas de in-
dustria e commercio. . 

Essa reforma, além de Cl'CUl' a Directoria Geral da l'l'O~ 
Pl'icdado industrial, em obodionciu ao compromisso inler
nacionul assumido pelo Bru~il, institue o exame p1•évio, para 
os privilogios de invenção e unifica o registro de marcas 
de industria e de oommerclo. 

A experiencia tem demonst1•ado que não convém, de modo 
algum, o regímen da liVl'C concessão da patente. 

Em um paiz como o nosso, em que, dia a dia, so mul
tiplicam as applicacões dos seus variados productos, seme
lllanto regimon constitue uma ameaca pe1•mancnte á liber
dade do commercio o da industria. 

Quando Ministro da Industria, Viação e Obi'llS Publicas 
,já oie havia oxternado em prol do exame próvio, unico meio 

- de evitar que sejam concedidas patentes do invenciio que, 
em ve~ de eslimulal"em tolham o desenvolvimento industrial 
do pai~. 

A unificação ·do l'egistro do lliiii'OIIS !(e industrín e de 
commercio é outra medida que não mais deve ser adiada, 
a bem dos altos intm•esses do commercio e da industria e 
do cabal cumpt•imonto das convenções internacionaes asai~ 
Sltadns pelo Brasil sob1•o esse importante 1'111110 da pt•oprie~ 
dade industrial. . 

Manifestando-se pela convenienoin da unidade do re
gistro, o Congresso .Turldico oommemot•ativo da Independen
cia do Brasil apprh•ou as seguintes conclusões: 

a) o registro de marcas do industria e de commet•cio, 
scn(lo um servico. de nature~a essencialmente federal, n!lo 
deve sor confiado ás autori!lades dos Estados; 

b) a pluralidade dos t•egistoa, orn Juntas completamente 
independentes umas das outrus. é muito Ill'ejudicial no in-

. teresse pubJoico e facilita as manobrns fraudulentas dos ex
ploJ•adores do trabalho alheio. E' de urgente necessidade a 
crcação da Directoria Geral da Propriedade Industri11l, quo 
unifi·Qlle o serviço, dando-lho o nocessario ··dos1mvolvlmento. 

O projcel.o estabelece 11 puiJiicidad!e prcVICntiVIll, tanto 
para o.s pedidos do privilos·ios de lnvençilo .como para os de 
registos de marcas do indust1•la o do commerclo, afim do que 
os interessados JlOSsam, a tempo, fazer suas reclamações, as 
quacs soriío ouiândosnmentc estudadas pelos :consultores to
chnicos. Eslabolecc .. uindu. recurso administrativo das deci
sões quo conoodot•em ou denegarem taea privlleglos ou ,r., 
riJf.el. · ...... 

' . ' 
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E' bem ele YC\' que, uc~i>tt mancit·u, os pleitos ,iudi<:taea 
fir.ariio scnsivclm~nlc diminu idos. 

:\las, a nova organizn1•iio não se limita a melhorar con
s)dcrnvclmcntc a execução dos D:lludidos serviço~, collocan
oo-os ú. altUl'll do nosso de~eavolvtmento commcrclal !l tndus
lJ•ial: vh•á tnmbom concot•rcr pam o augmento do r•eceita 
publicn meõiante a clcvnçiio da" taxas, o que, aliás, se jus
tifica plcm1montr., tonllo cm vista o augmcnto geral dos pre
ços e a baixa do cambio, que torna as nossas tnxas muito 
Inferiores ds cobrada~ pelos paizcs estrangeiros, 

Do aceO~do com n autOl'izaç!io COI)tlda no art. 80, § t•, 
n. i!l da lo1 n. 4.<132, de <1 de.,janctro do i923, os cargos 
da Dh'ectol·la GerJI da Prdpriedado Indush•lal deverl!Q 
sm• P.l'Cnnchldos por runcc!onurios jó. existentes, cffecUvos 
ou 11ítdldos, ficando, portanto, a sua manutenção reduzld1 a 
insil!nificante dlspendio. !argnmentn compensado .um· um ae• 
ct•escimo do renda, que não será inferior n quinllontos con
tos. · :1 

Ti•nla-sc, pois. Sr·. Pl•t•sidontc, de uma J'cforma qult, 
sob qualquer aspecto, consulta perfeitamente o interesse pu-
blico. · 

. Rio de Janr.iro, 1!J .do der.cmbro de 1023. - ,lJiqucl Ctrf· 
mon d11 Pin c Almoeido,, 

N. 13t 

Ao art. 4•, lellra e: "l 
.\ccr•eRocnt.e-Ao, in fitw: .,. hrm nsRim n~ mnohiniBmo1, 

apparc!hos, Mcn~sorios 11 inl!'rcdienl0a indifipnnsaveis ' r•rl .. 
nadlo da borracha em b~ulo•. · 

N. tH 

Ao at•1.. 21 . 

· f,l•:b~l.il.na-M )leio R~gulnt~: 

,\,•t. O n. I rln n1•t. 008 da Cnn~oliriar.lio da~ .r.~ls di! 
Alfnnrlrgaf> fic11 snbst.itnido pelo Rlll!'ltlnto: 

( Em <ttllllqnt!l' nnr•io ria Rnpnblion, o~ navloe e mari·
nheiros na~ na~l!~s tiu,lns gnvomo• rirr-Jarom prescindir, nesee 
porto. rlo 1.t•o.lamP.nf.o do AOI!S snbdHos no Hospital da Santa 

. Casa do .1\fi!CJ'it)OI'din on huspitncs identicos. 

.. 
A rlisponsn do pagnment.o snnraoillldo ern coneed,ida em 

lodos os portos da llepubl!ca, No corrente anno, P<Jr~m. o 
art. 33 dn lei dn neceita cm vigor limitou essa lsençfto apenas 
ao porto do 1\io de J'aneiro. A presente emMtda vlea re•t..t.
beleoer a situao!o ante,lor. 
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N. 133 

Ao art. 32. 

Depois das palavras ~cncnmpndns~, nccros!lentB-se: 

. «e do custeio da prophylaxia rural e. obras do saneamento 
do inf.crior do Brasil, · com os recursos que respectivamente 
lho são destinados, cm lois anteriores, obscr\>ando-se. quanto 
a est.o ultimo, o disposto no nrL. 19 da. lei n. '•.625, de 31 

·de dezembro de 1922, que conlinúa cm vigor, c dos quaes se 
destinará parto á installacão dD Hospital de Tuberculosos do 
Dist.ricto J?edcral, á Assistcncia. Hospitalnt• das Cre11111cas En
.:rermas o ao Hospital de Assist.cncia a. Alienados, conforme o 

. n. X do arL. · 3• da lei n; 4.632, 'de 6 de janeiro de 1923. 

N. i34 

Fica o Poclcr Executivo autoriznd.o a organtzar o Insti
tuto de Defesa Permanente do Ca.fé, crendo pelo decreto nu
mC!ro LMS, do 19 de ,innho de 1922,. cu.ias disposicões po
d~;t•;io ser revistas u modificadas do accôrdo com a expcrien
cia, e a prover c~pecialmcnlc sobro o seguinte: 

L" Rc:;ularizn()iio das entradas de café nos portos e 
mercados, pela. limil:acão dos transportes. 

2." Celebração de um convenio com os Estados ca.feei
l'OS, para que estes votem uma. taxa do viação do (}itocentos 
réis, ouro, por sacca d'e caf.é, destinada. a. garantir ·um'. em
preslimo para. constituioão do fundo da defesa .permanente 
do café, sendo o inslitl!'lo representado na oper~ão de cro-

. dito pelo Ministro da Fazenda. 
3.• A taxa será arrecadada ·pelas estradas de ferro, en

tregue mensalmente ao Banco do Brasil c creditada em conta 
especial d(} inst.ituto.. · · 

4.• A importancia do fundo. sel'á applicada exclusiva
monto cm operações de defesa do café, podendo parte dessa 

. importancia ser ·empregada cm títulos publicas de boa. cota
ção c reconhecida segurança.· 

5.• O Poder Executivo llxpedirá regulamento para. orgn
• niza.r o i~stituto em todos os seus detalhes •. 

Justificação 

O decreto n. 4,51;8, .de ·19 do ju·n'ho .de 11)22, autorizou a 
creacão do Instituto de Defesa ·Permanente do ·Café sobre ba
ses onnmcradas em artigos e. paragraphos constantes do mes-
mo acto. . . . .... , ., .· , . . . . 

.. · . Determinou, ,tambcm, 'quo o fundo para .defesa perma
nente sorl.a. de. tresentos .. miL contos do ré'is, pAra cuja impor
tancin totaldlQderia . ser . feita emissli~ 4e :papel-moeda; 

,. . ., ,-
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A experiencia, porém, tCin demonstrado a necessidade de 
all.oracão nas bases propostas para organização do Instituto, ·(e 
para essa PI'OVídencia 6 que su solicita ao ·Poder Legislativo 
a M.cesBarin nut01•izacão, ví'sto como se trata de uma medida 
estabelecida mcrlianl:c accôrdo entre a Uniiio e os Estados 
mais directamente interessados, · 

.4.lém disso, a autorização parn cmittir papel-moeda ó 
substituída por um cmprestimo, cuja garantia ·sc.rá forneci
da. l'Jelos Interessados, mediante 11 ta%a indicada,. de oitocentoe 
ré1s, ouro, por sacca de café, o que constitue uma base se

.8'Ura c evita inflação de papel-moeda, cuja emissão, e·stil ve
dada, e;z:-1Ji dn lei n, 4,63ú A, de 8 de janeiro do corrente 
anno. 

K. 1~5 

E' o Governo autorizado n au"íilinr a cre11cão dn industria 
de trifilaciio do ferro por meio de usinas adequadas e devi
damente apparellladns, rcduzindn o imposto de entrnda do fio 
de ferro (arama) de nov~ nte oito milímetros ou· de diame
t.ros convenientes, qunndo importndo directamente ·pelas usi
nas de tl'i filacão, e tambem a ele.var, quanto indispen·savel, a 
t.axa das fios de menores dimensões, proporcionalmente ao 
decroscimo de diametro. 

N. 13G 

.Os despachantes aduancii'Os das alfandtga.; da Republica 
perceberão a commis~ão quo convencionarem com os seus. 
cornmi!t.entes, e, na falta de ajusta 11 remuneraciio constantG 
da. tnbel111 acltlalmenlc em vigor na Alfandega do Rio de Ja
neiro. 

Justi{icaçúo 

A' emenda põe a mesma disnosicüo onde ha a mesma ra
zão, o rlá estnbilidnd~ . á tabelln cm vigm•, , sem qualquer 
inconveniente ou pr•e,Jurzo pnra as partc.s, v1sto como essa 
tabclla só tem effcilo na fnlln ele ajuste com os committcntes, 
o que t•arnrnentc succcde. · · 

N; 137 

Art. Fica approvndo o regulamento, ,que baixou com 
o docveto n. 16.275 A. do 22 de dezembro de 1923, pnra a 
riscallsacão e cobrnnça do imposto do scllo proporcional sobre 
as vendas mercantis. · 

N. 138 

. Art. 3. • O im:posLo sobro ·a renda, crendo <P,olo art •. 31 
!ln' Joi n, 4,625; de St11e ,IJozcmb~G ·~e 1922, rect~~lur4 sobre os 
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rondfmentos pl'odu~irlo.~ no p~~íz c dorindos das origens se. 
ruinim~: 

J• categoria - Commorcio c qualquer explornçíio índus •. 
lrlal, exclusivo a agrícola. 

2' cnl.flgorín - C!bpíl~r.s ·O valores mobllinr-fos. 
. 3' calegor•ia - OM•J_nndoll_ publicas e p_arUetrlar·os, ~nhsf .. 

dJOM, L!tnOIL!menloK, gralr(Jcu.;ucs, bonit'lcncfH!s, ponsllos e re
muner•açlie~ sob QllaeMqtiCr' ti tu los ·o fórma contrriclual. 

4' catogill'iB - Exci·cicio de profissõe.11 não commemiaes 
• lião comprehondidas em· caf.ogorra anteri:or. · 

§ L • Os soei os da~ firmas om nome collecti I' O respondem 
pelo pagamento do imposto de accôrdo com a razão de lucro 
que lhlls oouber no r•endim~nto liquido da sociedade e que fOr 
considerado tributavel nc;s termos dos ns. r .e II do § 3." 

§ 2, • Ou em pagar rendimentos a residentes 16ra do p~iz, 
rll!lponda pela III'r'eC1ldaçilo do Imposto devido por estes. 

· S 3." O .lançarnnnto do imposll• far-se-ha de. accOrdo com 
a declaração dos contribuintes, OXCilpLuados os casos previstO!! 
em rlli!'Uiamsnto c. observado .a seguinte: 

N. I - No cmnmer•cio c industria, considera-se rendi
mento liquido t.ribut.avel: 

11) dos commerciant<;::; o industl'iar.s cxet•ccndo taes pm-
1issões. quer· em nonw indiy!rltutl, qu.er em J'irmas collectivas, 
a renda constanl.l' da~ por•t,entngPns abaixo sobre a impartan
oia das opomçiíc~ J'cnlt~udu~ o compt•omdas pelo valor· total 
do mello Aolu·•· ~~~ l't'lldaH met't'tlnl.i~. n sahct•; . 

Até õOO conlon, L'ssa 11mlla lr•illut~vol sorú ti razão du a %. 
Bntr·c• r.oo o 1,000 r~:nlos, r. %. 
'Entre 1.000 e ~.000 ctml.os, 4 '7o. 
Entro 2•000 e :1.000 contos, rlc :l o/.•. 
Acima de 3, 000 contos, 2 %. 

b) Dos contl'!lminlrs não sujeit.os ao rogulomento do irn· 
J)O&to ~obro as vnnrlns nwrcanf.l~. o tucr•o liquido cor••espon
dentc n cor.fflcienles applleados no algorlHmo Lota! de nego
elo~ no nnnn lmnwcllalnml'nlo nnt~r·illl' uo· em qno o i mpo~to 
fôr rlevido. 

N. li - A r·enrla ll'ihula\'1'1 de QLW Lmta a alinra n) tlu 
n. I dt~str. par•agr•aplto, scr•1\ u rlorr·nsponden t.o !~ii operações 
mercantis rl'lnl.ivas n rmdn smru~str•e anJ.orior. 

N. III - o~ coeff'lowntr!~ rte que ll•nl.a n alinoa /;J do 
n. I desto pnrngrapho, 'lerfio determinados por• umll oornmiMHiíll 
technicn ~ mil do.~ po1· tr•t•R nnno~. Jlarn o cxoJ•cicio do 102.1 a 
.tabella sor·t'l organizada rela ndminisl.r·neiio Pllhlica. 

N. IV - Os rtmdirnmllos liquido;; l.ributavcis nas rlernnis 
categor•ins lerão par·a J:a9t! ns t•nalmenlr. pt•t•cr.birlos no nrmn 
anterior· do pa:;amf'lllo tio imposto, . 

·A 4.• O rondlmr.nto liquirlo · tr·lbntnvot daR socle·dndrH 
t~non&-niDM hMllonafts e oltlrnnl!'fllras, funoolonnndo no Brasil, 
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será o Incro rcvclauo -cm caua bnlanc·o correspondente ao pc· 
riodo de seis mozos nnlcl'iot• á unta do pngnmcnto do Imposto. 
As sociedades anon3•mns !'icari!n sujeitas á dcclaraçAo obrlga
tor·fn comprovada com a apresentação dn bnln.nco. 

§ ó.' As P.essoas ph~~tcas o jul'i~icas que pagarem rood•
mentos produzidos no pntz seriio obr·•gndns a prestar os escla
recimentos sollclta.:los pelos agentes fiscaes quanto ás pessoas 
que os recl!beMm e as imp~rtnnclas .pagas, 

§ 6.' As declaracõ~s dos cont.ribuintes estarão sujeitas., 
reyls!lo dos agentes flscaes que nno poderão solicitar a. ell!hl
biçiio do livros de oontab.ilidade, documentos de natureza 1'4!· 
se.rvada ou esc.larecimentos dev!lllsando 11 vida privada. 

§ 7. • As taxas do imposto recahindo sobre os rendimltlliGt 
de cada uma das categvrlas !'(\feridas neste artigo, 11erio as 
COÍIStantes da SC!IUinte tabclla, 

Até 10:000$, isentos. 
Entre 10:000$ e 20 :ouo•. 0,5 o/o (meio por cento). 
Entre 2il:OOO/fl e 30:000$, 1 o/o (um por cento). 
Entre 3 :000$ e 60 :000$, 2 % (dous por cento) , 
Entre 60:000$ e 100:000$, 3 o/o (tres por cento). 
Entre iOO :000$ e 200 :000$, 4 o/o (quatro por cento), 
Entro 200:000$ c 300:000$, ú o/o (cinco por cent•J. 
Entre 300:000$ o 40(11:000$, 6 o/o (seis por cento). 
Entro 400:000$ e 500:000$. 7 '7'• (sete .por· cr.nto) . 
Acima do 500 :DOO$, 8 o/e (o i lu por cento), 

A 8. • Serllo abatidos do I'endimento liquido os imp~tos 
directos federaes. · 

§ 9. • Das divergencins suscitadas entre contribuintes o 
agentes fiscDJes •haverá I'CtiUI'SO para instancia admlnislrativll 
superior. 

§ 10. Ficam isentos rles~e imposw os rondiméntos das 
instituições destinadas a fins philantropicos. 

§ H. Fica o Poder Executivo autorizado: 

a) a expedir ·O regulamento para a exec\lciio do dispoato 
neste artigo, adoptando, sempre que .fqr poss1vel, a arrecada· 
Qiio nas fontes do rendimentos, especificando os casos de lan
cnmento c:c-o{fioio o impo11do multas ató .vinte contos de ré is; 

b) a oJ•ganlzar o serviço !lo arr~ndaçllo deste im,Poato. 
podendo dispendcr alil 500:000$, abrindo pa.ra este fim os 
creditas nocessariOI!. · 

§ 12 Fica rovlgorudo o ui•L. 31 da i~i n. 4.625, de 31 de 
dezembi'Ô do 1922, na parle om que nfio contl'ariar ns dispo. 
Riçõse deste artigo. 

Just.f&eaçao 

o a1·L. 31 da lei n. 4.62ti, de 3i de dezembro de i922, 
crcou o imposto gernl sobre a renda, cujas taxas seriam c~ln~ 
helccidns no projecto do orçamento da recclt.a para 192L 



696 ~ ANNAES DO SEÍÚDO 
... 

A Camara das Deputados visando uma reorganização tri
butaria em harmonia com os impostos sobre n renda já exis
tontes e que serão substituídos pelo imposto acima rofertdo, 
manifestou-se favoravel ao novo regimen fiscal sob f6rmas 
simultaneas de imposto real e pessoal. 

Como occorrcu em toda a· parte, sempre que o imposto 
s~ral sobro a renda passou a figurar nos orçamentos, a opinião 
publica interessou-se pelo assumpto, demonstrando preferir o 
imposto sobre ·os rendimentos, organizado sob uma só moda
lidade. 

A emenda substitutiva do art. 3' satisfaz a essa aspl
t•nçiío. 

·Extinguindo os processos vexatorios adoptados em regu- . 
lamentos existentes, a emenda consigna a determinacllo 
á tor{aít de certos rendimentos, por meio ae coefficientes 
sobre bases conhecidas, processo este hoje adoptado com bons 
resultados. em outros paizes e preconizado como capaz de de
terminar, com o mínimo de intromissão na vida. privada dos 
contribuintes, a capacidade de cada um para os encargos fis-
caes. · 

.a Relator· deste parecer não poude dar o sou voto á crea
ciio do imposto de renda, •qual está consagrado na emenda. 

No an~o findo a maCeria foi ob,iecto ae cogitacões, mas o 
Relator, aliás de pleno accõrdo com o competente Relator da 
Gamara, conseguiu prevalecesse . o dispositivo da Receita 
actual, que, para evitar então a, oxplanaoão de divergencins. 
impossivel de realizar-se no escasso tempo que foi dado no 
Senado para dizer sobre essa lei, importava no adiamento do 
qualquer solucão. · 

De facto as disposições do nrt. 31 da lei vigente ns. V 
e VII, deixavam . a cobranca do imposto dependente de Inncn
mento no anno anterior e determinavam que o Poder Exe
cutivo provídenõiasse expedindo os precisos regulamentos e 
instrucções e exoc'utando medidas necessarias no lnncãmento, 
por fórma que a arrecadaciio 'do imposto se tornasse effoctiva 
em 1924. 

llsso feito, o Congresso ficaria habilitado a ,julgar das 
condições de viabilidade do imposto nos termos. propostos e 
da conveniencia de mantel-o ou de modificai-o para attender 
ús objecções e aos inconvenientes e perturbações que produ
zisse. Seria então o caso do fixar ou não a tarifa do imposto, 
que o Congresso deixou propositalmente de fazer então, con
dição sem a qual olle não existia praticamente. Infelizmente, 
nbsorvido por difficuldades e urgoncias -qüe~ todos conhecem, 
não poude o Poder Executivo dar satisfnciio no disposto nos 
citados preceitos, especialmente no do n. VII. Parece, pois, 
que devorinmos esperar •que isso fosse realizado, ou fazer o 
estudo em lei separada do mat.cria que delicada o grave como 
tem sido considerado cm todos os tempos e paizes o imposto 
aobr~ n renda. O Relator deste pnroeer pensa que deveria'.. 
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mos attingir á plenitude desta taxacüo cvolutivamento, como 
se eslava fazendo, arcando novas cedulas à proporção que fos~ 
sem sendo passiveis c convenientes, attendendo-se em cada 
caso á J•opercussiio desta contribuicüo sobro os enpitaes que 
precisamoR attrahir e ás perturbações que possam produzir 
na vida do contribuinte, como vac suecedcr até para os que 
exercem profissões liberaes, 

O Relator abatem-se de commentar as disposições relativas 
11 quatro categorias, resalvando, porém, quanto a ellas a sua 
opinião c, consequentemente, sobre o imposto global. No seu 
modo de ver, o assumpto devia ser obJecto de lei especial, 
que encaminhasse gradalivnmcnte o paiz para receber as me
didas que assim, do subito, talvez produzam consequcncias 
inesperadas prlos que lhes são apologistas. 

Para não fnllnr das difficuldades de tornar cffectivo um 
imposto; da rcpugnancin e objcccões que possa despertar, 
um só argumento lhe parece bastante para sustentar o seu 
ponto de vista orcamentario, E é qur n medida poderá pro
duzir sonsivel diminuição na rccoila nos primeiros tempos, 
que são oR da crise actual, ainda que possa clcval-a no fu
turo si o imposto se radicar em nosso organismo tributar i o, 
Quereria o .Relator que se conservassem agora as cedulas que 
aolualniente ·são cobradas c se supprisse a diffcrenca entro 
esta cifra conhecida c a arcada pela Camara quando compu
tou o producf.o do imposto da renda, estimado para 1024, com 
nccrcscimo de 500 réis no sello das contas assignadns, Seria 
simples e commodo para o Governo c para os contribuintes 
que vão ficar sujeitos a dous impostos no envez de um, Mais 
barato na arrecadação, c mais barato c muito menos incem
modo para os que vão pagar, ·Sobretudo mais segura c de 
ronda mais certa neste momento de deficit. Dir-sc~ha, porém, 
que ó do maior alcance a crenciío do imposto de ronda, Sem 
duvida, e nem vale a pena reproduzir aqui razões doutrina
rias ou de a~hcia experiencia para provai-o, Mas a verdade é 
quo nenhum paiz o creou assim subitamente, siniio depois de 
longo debate, inquerit.os c transigcncins reciprocas, sem con
tar que nós não somos nm paiz de reservas o capit.alizac1ics, 
mns, ao contrario, necessitamos de arcar aqucllas o at.trahir 
estas para crescer e prosperar. Os paizos deste continente que 
comnosco competem nesse nfan, poderiío do agora cm deanto 
allognr com verdade a vantagem qnc passarão a l.cr sobre o 
Brasil como paizes para empregos de capitaos superabundan
tes e nos do reservas secnlnrmcnto aocumuladas c disponiveis, 
ou dos que dellcs emigram pnrn fugir Justamente á taxa que 
ora crcamos. 

Sem duvida incomparnvelmcntc mais modica vao ser a 
nos~n l.axncüo, mas osso argumento não l.erá influencia, pot•
qno o capital estrangeiro bem sabe ·que fica ao nosso arbi
t.rio elevar a l.axn como fizeram os paizcs dO que ellc pre. 
tende fugit', 
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A Commlssão de Financns, niio obstante as razões expos
tas pelo Relator, considerando as da justificat.iva da emenda, 
perante clla nprcsentadn pelo Sr, S~nador Bernardo Montei
ro c, •. , .....•....••. , publicadas, e mais ainda que a ma
teria foi objecto de longa c laboriosa discussão entre o Sr. Mi
nistro da Fazenda e n rcprcscntnr,üo comrnercinl que a impu
gnava, lendo •llaviclo nfinai plrno accilrdo de que n emenda ó 
n c~ressão fiel, pensa que cila consulta os all.os int.crcsscq 
financeiros o fiscnes da União o deve se1· adoptada. 

N. 139 

Continuam cm vigor o nrL 36 c seu paragrapho ll'llico da 
lei n. 4. 625, dr. 31 cl~ d~1.nmbro de 1922, e mantida n dispo
si cão do nrt. 18, alinen 16 do decreto n. 15,210. de 28 de 
de~embi'O de 1921, qtie fica incorporada á legislação respe-
ctiva. · 

Justificação 

Trat~-se de um dispositivo da actual lei da receita que 
está sendo executado ])ela Directoria da Receita com reaes 
vantage·ns para o fisco, o convém que a sua execucllo con
f.inue n ser feita pot• essa I'Oparticüo, conforme detemin!l' o ci
tado dect•r•to n. 15.210. de 1921. 

N. 140 

Onde convier: 

Art. O se!lo a que se refere a segunda parte do nrt.. ~05 
da Nova Consolidação das J.eis Consulares. approvado pelo 
decreto ·n. 10.384, de 6 rle ~gosto de 1913, continuará a ser 
arrecadado, para ·o fim que fica incluido na tabella A, § 1' an
nexa an decreto n. H, 339, de 1 de setembro dt~ 1920 

Justificação 

Tratn-so da cobrnn~n do· sollo roferenl.e a documento~ 
pela transmissão dr ombarcnQilos ostrnngeiras quando a'dqui • 
ridaR por naciona[ls, o qne constava do regulamento O'q!ndlr~I 
pelo rlecroto n, 3.564, do 22 rio Janeiro de 1910. 

N, Hi 

Onde convier: 

Art.. Pelo rrconhncimnnlo de firmns r·clo Minlst.r.rio dn• 
R~lncões E:tlerloros, do n·ntorldndes nnclonnos, qunndo o:tiglrlo 
pelas Embnlxnclas, Legn~íirR r r.nnsnlnrfoR ostrangoii'o~ ~.obrnr
se-ha ti$ em sello fi:to: 
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Justificação 

E'. constnnt.c a oxigencia, por parte dos representantes 
diplomatieos ~ consulares estrangeiros, do reconhecimento de 
firmas dos tabrliíiies e outras autoridades brasileiras, antes 
de serem por (•tlrs rrcnnllocidas para produ~irem effeito nos 
rcs(1eclivn;; pnizrs ns documentos em que cllas são exarada'S. 

Em todos os pnizeH do mundo cobram-se emolumentos 
por t's,qr,q reconhecimentos. 

N. 142 

Onde conviér•: 

Arl. J?icnm isentos (ln impnBt.o (]e importaçiln os machi
nismos e nccrssorins import.nrlos para a montagem de fabri
cas, no pai?., para n prodncr;üo rle pncurlln~icos. camar·a~ de 
ar, macissns r mdndos pal'a automoveis. 

A emenda contém llm ·dispositivo indispcnsnvel á instal
lnr;iio, no pai?.. d~ fnlwicns pnr·n n producoiio de pncnmnticos 
e camm•ns dr ar·, macissos i1 rorlndns. artefactos estes que 
porlrm sm· pr•rpm·nr.l'os, rxclusivamcnle. com a borracha nnoin
nnl. Nenhuma iscncün dr impost.os rlc importação rara ma
chinismns se pndo melhor ,just.ifiear. pois, do que esta qrw 
virá, a um tempo. determinar o appnrecimcnt.o ele uma ill'ilus
trln, que srrá VP.J•clndoirnmnnto nnclonnl, r dar consumo a uma 
das mrl!JnreK mn!Nins primns hrnsileiras. como é n .bnrrachn 
da Amn1.onin. 

N. 143 

Ondo convlér: 

Art.. Nns leilões dns Alfnndefl"aS. n mercadoria srrá nprn
gondn rm prímnirn praça. pelo sru vnlor commrrcinl rir ou 
real c entregue o rnmn n quem maior lnnco offcrcccJ' ncímn 
desse valor. 

§ 1." Ri niin hnnvor lícitnnlc rm primeira prncn nas con
dições rln artigo ant.Prinr. será pnsf.ol r. mercadoria cm scgun
~ln praça cnm 10 o/o rlo nbaUmentn: si ainda ncssn scgunrln 
prncn niio lronvr.J' prolonclent.r.. sr.rú lrvadn i\ t,ercnirn Jll'nOn. 
com n ahnthnrntn rir 20 o/'. Ri nns.~n nlt.imn prnçn niin honve1• 
Jiolf.nnto, sor;i n mmn ontJocgur n qrwrn mnis rlrlr·. rlrpnl.• rlt• 
onvirln n inspoclnt' ria Alfnnrlrgon. qnn porler!l. (lenf.J'O rle tJ•ns 
diDR, nnnnllnr n~ p1·n~n.q, qunnrln honver inrlicin ·de pr•rrmncP
bJdo conlulo, ou consulte os interesses dn Fnzenda1 
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Just i{icotüo 

A Consnlirla(:ão das Leis das Alfandegas o Mesas de ·Ren
das é omissa quanto no ahnl.imento que devem Ler, em segunda 
e terceira prncas, as mercadorias niio ven•didas om primeira 
praca. 

De sorf.e que fica sempre a ndministracão embaraçada no 
executar as disposições da cif.ndn Consolidacão. 

E' r.~sa norma que a emenrln procura csl.nbclecer, preen
chendo a Incnnn r.xi.~lente. 

INí. 1U 

Onde conviér: 

Art. Fwa revogado o disposto no n. VII do art. 2' da 
lei n .. 'J.fl~lí. de :11 rl'c ·•lczemhro de 1n22. 

N. 1.45 

Art. O ferro pudlado será classificado isoladamente na 
tarifa, ficando elevada no dobro, a partir de 1 de janeiro do 
1925, a sua taxa actual, e equiparada no anuo seguinte ( :1920) 
á que vigore para o aço doce. 

Justi{icaçr1o 

As razões desta emenda esl.iio contidas no parecer dado 
a emenda n; , da Commissão. Elia tem por fim modificar o 
regimen actual da industria metnllurgicn para que, ao onyés 
de importar certos aços para a laminaciío aqui Yonha 
a ser consumidora dos productos da siderurgia nacional. .Nem 
se comprehenderia o esforço para n creaçúo de novas usinas 
siderurgicas c nugmento das nctuaes, se facilitusscmos ú nossa 
metallurgia n prefcrencia pelos producl.os da· siderurgia es
trangeira. Se riu negarmos á industria, que tanf.o empenho 
se l.em em crcar, o consumo do nosqo proprio mercado. Como, 
porém, a produccúo sidorurgica eslt\ em comece· e sobretudo 
porque não devemos perturbar, por medidas bruscas, a si
l.uaciio commercial da met.allurgia indigena, a merlida, insis
tindo nos propositos expostos, provam dar 1í mel.allurgia o 
tempo indispcnsavel 1í sua morlificação cm harmonia com n 
s!d~rurffia. Ao primeiro aspecto pórle parecer que a dispo
SICilO nao quadra com o carncl.nr annuo desl.a lei, mas tal não 
ha, porque l.rnl.a-so de modificacõcs do tarifas que são do ca
r~cter permanente e si o Congresso pódo valar taxa para 
VIgorar daqui por deantc, som limite annuo do prazo ó evi
dente que lambem 116do fixar pela fót•mu contida nn e'monda. 
Aliás isso peJ•miU.irt\ em Tllllilos casos altendcr n nccossidadea 
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publicas, som fazer bruscas altcrncões, tantas vezes já reco-
nhecidas como perniciosas. , , 

N. 146 

A' emenda n. G! approvada em 2' discussão, substitua-se 
pela seguinte: 

Ao art, Receita cxtraordinaria: 

N. 112 - Renda· de emissão do moedas metalhcas subsis
diarias, ficando o Governo autorizado a mandar cunhar moe
das de prata, no valor de 2$, até 20.000:000$, e de cobro o 
aluminio, de 1$ c 500 réis, até 15.000:000$, conservando os 
,valores, pesos, ligas, modelos e Lolerancias, já determinados 
cm lei, podendo altel'Ur os cunhas actuaes. 

Justificação 

A emenda dá provimento a uma necessidade indeclinavcl 
c a Commissão a substituo apenas para alterar, elevando, a 
emissão e modificar a natUl'eza das moedas autorizadas o cuja 
cunhagem é urgente. 

De facto, são conhecidos os clamores levantados do not•le 
a sul do Brasil contra essa faHa do moeda divisionaria. 

Póde-se affirmar que a circulação brasileira tom um 
deficit de cerca de cento o ciMoenta mil contos de róis, do 
moeda divisionaria. Esse deficit está se formando h a mais 
·de oito annos. Desapparcccram ria circulação 80.000:000$ de 
moeda de prata, 30.000:000$ de nicke;s, dilaceraram-se se
guramente de cincoenta a ses.o~nta mil contos de réis de notas 
'miudas, ncsRc período. Enlt·elanto, a J'abricacã•o para preen
cher essa falta niio passou d~ uma média do 5. 000 :000$ por 
anno. O deficit continúa, causando os mais sérios embaraces 
ao commcrcio e a todas as administracõcs pagadoms cm 
geral. 

Estão tomadas todas as providencias para a fabricação 
pela Casa da Moeda, cuja capacidade actual do producciio, 
graças ús ultimas c a presente administração, so póde ava
liar pelos seguintes quadros. 
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Fornecimento de moedas ás repartções de fazenda nos 11 meus de 1923 ~ 
Repartições ~ Prata 1 Cobre e alumínio I Nickel I Totdl 

1 Thesouro Nacional.. • .................. j l 
6. 700:000$000 211:700$000 11.793:276$00 1.881:576$000, 

2 Caixa de Amortização ................... 300:QOOJOOO, 1.100:000$000 - 1. 400:000$000 
3 Delegacia Ftscal de S. Paulo ...•••.••••• 186:00(JJOOO' 4.029:000$000 386:000~ 4. 601 :000$0000 
4 Alfandega de ~antos ..................... - 500:000$000 . - 500:000$000 
5 Delegacia Fiscal de Minas Geraes •••••••• - t. 100:000$000 - 1.100:000$000 
t Delegacia Fiscal do Rio Grande do Sul .•• - 800:000$000 - 800:000$000 z 
7 Delegacia Fiscal de Pernambuco ••••••••• - 780:000$000 - 780:000,1-txXI % 

:.-8 Delegacia Fiscal da Bahia ................ - 550:000$000 - 550:000$000 'i 9 Delegacia Fiscal de Alagõas .............. 30:000$000 420:000$000 - 450:000$000 
lO Delegacia Fiscal do Paraná ••..•••...•.•• - 400:000$000 - 400:000$000 g 
11 Delegacia Fiscal de Sergip~ .............. - 400:000$000 - 400:000$000 
12 Delega:ia Fiscal do Maranhlo ........... 350:000$000 20:000$000 370: 000,1>000 ·:<. - t=:: 

13 Delegacia Fiscal do Pará ................. - 330:000$000 - 330:000$000 z 
"" 14 Delegacia Fiscal da Paraltyba ............ - 300:000$000 - 300: OOOJOOO 8 15 Delegacia Fiscal do Rio Grande do Norte. - 300:000$000 - 300:000$000 

16 Delegacia Fiscal de Santa Cathariaa. ••• ,, - 300:000$000 - 300:000$000 
17 Delegacia Fiscal do Amazonas ........... - 280: (00$000 - 280:000$000 
18 Delegacia Fiscal do Ceará ................ - 150:000$000 30:000$000 180:000$000 
I91Delegacla Fiscal do Esplrito Santo ....... - 100:000$000. -- 100:000:000 
20

1 

Delegacia Fiscal do Piauby •• ., .......... - 100:000$000 - 100: OOO,illOO 
21 Delegacia Fiscal de Matto Orosso., •.••• • - 50:0001000 - 50:000$003 
22 Alfandega de Corumbã .................. : - 50:0001000 - 50: OOO,il)JO 

2.lm':5761()()0 19.089:000$000 647:700$000 22.t34:Z161000 

. j • -· . - -.l--~ -·-· ,.....1:.:;.."-=---,·~ ..___ • - -~-1-<!-< 



CASA DA MOBDA 

PROOUCçA.O DI! M08DAS NOS ANNOS DI! 1909 A 1922 

Moedas div!sionarias Moedas de ouro 

Annos Prata I Niekel Bronze Cobre e alumlnlo Total A unos 

190!J •••••••• 816:200fi000 - 193:3501000 - I. 009:550$000 19()9 ........ 
1910 •••••••• 3.523:000$000 - 50:450$000 - 3.573:450$000 1910 ••••••• 
1911 •••••••• 6.671:000$000 - 97:300$000 - 6. 768:300$000 1911 ..... .• 
1912 •••••••• 3.163:000$000 - 42:3501000 - 3. 205:350$000 1912 ••••••• 
1913 •••••••• 3.314:000$000 • - - - 3.314:000$000 1913 ••••••. 
1914 •••••••• - - - - - 1914 ••••••• 
1915 •••••••• - - - - - 1915 ....... 
1916 ........ - - - - - 1916 ••••••• 
1917 •. •••••• - - - - - 1917 ....... 
1918 •••••••• - 416:S50JOQO - - 416:850$000 1918 ....... 
1919 ........ - 839:900$000 - - 839:9001000 1919 ....... 
1Q20 ........ - 1.085:000Jll()0 - - 1.085:0001000 J!ll(} ......... 
1921 ........ - 715:100$000 - - 715:100$000 1921 ....... 
1922 ........ 719: 140$000 708:300$000 - I. 797:000$000 3. 224:440$000 1922 •••• ••. 

1923 ••••••. 

18.206:340$000 3. 765: 150$000 383:450$000 I. 797:000JOQO 24.151 :940$000! 

I Total ••• 

I 

j Ouro 

99:230$00() 
104:240$000 
170:710$000 
!J7: 560$000 

- 103:640$01)0 
49:290$01)0 
43:140JOOO 
47:200!()00 
45:380$000 
24:320$000 
5:260$000 

J 
142:830$000 
53:620$000 

60$000 

879:480$000 
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Producçlo de moedas divlslonarlas de 1909 a 1922, comparada com a de janeiro a dezembro de 1923 ~ 
. 

I I I I Cobre Periodo Prata Nicke1 Bronze e aluminio Total 

De 1 de janeiro de 1909 a 31 de dezembro 

de 1922 •••••••••••••••••• · •••••••••••• 18.206: 340$00(1 3. 765:150$000 

De 1 de janeiro de 1923 o ~ de dezembro 

dO 1923 •••... ..•......•.•.••..•.•. · · • 2 .400:000$00(1 717:300$000 

- --· ---

O mestre da officina de laminação e cunhagem, 

Arthur de Araajo Braga. 

383: 450J;OOO 1. 797: OOOJ;OOO 24,151 :940J;OOO 
-

- 21 • 393: 000$000 24,510:300J;OOO 

- --

O officiat da cunhagem, 

. ............................... . 
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SESSÃO .EM 28 OE DEZEMBRO DE 192 705 

N. l.47 

Onde convier: 

.Art. Para a importa cão do papel destinado á impres-
são dos jornaes e revistas que se publicam no patz, continua 
em vigor ci regímen aduaneiro que regulou a referida impor
tacão durante o exercício financeiro de :1923. 

Paragrapho unico. O papel para impressão importado 
pelas emprezas ,jornalísticas, só será despachado, porém, com 
favores especiaes da presente lei, desde que as referidas em
prezas se sujeitem, mediante !.ermo do responsabilidade, as
gnado por occasião do seu registro nas Alfandegas, a todas as 
exigencias da fiscalização, relativas ao exame da real appli
cacão do mesmo papel, além da declaração do formato das 
machinas om que fOr feHa a impressão de seus jornaes ou 
revistas, da produccão por hora dessas machinas, do forma
to dos alludiâos jomaes u revistas, e do formulo do papel 
usado na impressão em taes macbinas, quer esse papel seja 

, em bobinas, quer em folhas abertas. 

Justificação 

Os favores que o CongmsRo .iá ha longos annos vem con
cedendo á importação do papel destinado aos jornaes e revis
tas que se publicam no paiz, devem ser mantidos visto que, 
por emquanto, no Brasil, não ha produccilo desse papel. 

O quo é mister cohibit•, é a possibilidade, da importacão 
desse papel, pam fins outros que não ,justificam os nobres o 
alevantados mt.uilos do Congr·esso, quasi isentando-o com
pletamente das taxas alfandegarias. 

Para isso, basta que se apparclho molllormente a fisca
lização do emprego do papel importado pela imprensa, fis
calizacão essa, aliás, que de anno para. anno se tem aperfei
çoado, e que no decorrer deste 1923, principalmente, muito 
alcançou. A presente emenda substitutiva, conservando o re
gímen !;la importação do papel para a imprensa durante o -
exercício vindouro, mantem os favores já dispensados âs em
prezas jornalísticas, mas sujeita estas a uma fiscalização sem 
auvida mais rigorosa., e tambem mais efficiente que a já es-
. Labelecida e em uso, pois que ofJ'erece aos fiscaes da alfan
dega, em seu paragrapho unico, ·novos e mais seguros ele
mentos de verificação das tiragens de nossos jornaes e revis
tas, bem como da applicacüo do papel para cada qual delles 
impoi·tudo. 

• r , , N. HS 

O Governa fixará o prazo de seis mezes, da data desta 
lei1 para a venda, nos estabelecimentos commerciaes das mer
caaorins que sómente agora são taxadas, ou das que, sujei
tas ao imposto de consumo tiveram as respectivas taxas au
gmentadas, o quo já tenham sido adquiridas até 31 de de
~embro do 1923, apresentando os commerciunLcs, !'indo o 
pruw que for éstnbclccido, uma rclnciio espocifioacla dos 

S. - VoJ, XIV 45-
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706 ~NN~RS DO SRNADO 

.~toc/rs exislenl.es afim de serem devidamente scllados. Ficam 
sujeil.os a este regímen os commerciantes de aguardente obtida 
por meio de desdobramento do alcool. 

§ 1.' A repartição fiscal fará a verÍficaçiio devida; expe
rlindo u Podei· Execul.ivo as insli·uccõcs necessarias para o 
11xnr:t.u cmnpvimunto rlo Jll'csenl.u disposit.ivu. 

§ 2.' O GÓvoi'no poderá uLilizar.-sc do .. alllclc do sollos· do 
consumo do diversos valurus u ospuuiu, uxistcntus ua Casa da 
Moeda, no sentido do aproveitai-os nos producl.os que, por 
esta lei, l.iverem augmentados os impostos, podendo, pam tal 
fim, tomar Iodas as pr·ovirJrlncins que Julgar· ner.essarru~. 

N. 149 

Aocresoenle-so .. onde convier: 

. .AI·f., A incor.•po!·aciio. nn tarifa, ,dn·. disposição: .da. lei nu
mero 4.440, de 31 de dezembro do 1921, que estipulou a ta:m 
do .~020 por• kilogl•ammo, razão 10 %, para os «boelros ffi(l
tnllicos de qualquer feilio o seus pertences, ae·1'ará na classe 
25', sob o n. 720 A. 

Esl.a disposlciw foi incluida na lei de 1922 sem designa
ção do nunwro em quo devia. se!' incorparada na tnrif•a, E' o que 
ora se qtwr· fazer. , 

N. 150• 

Onde oonvi(l!': 
<ATI. Ficam isentoe· de· impos({IS' de lmportacüo, no 

rxcrciclo do 1024; os machinismos o seus accnssorios, destina
dos ú fabricacüo do pecas de relo,ionrla, 

Justi(icaçiJ.o 

O Brasil importa. só de rolbgios do parado, bolso. ri· se
molhantes, cerca. de oito mil contos annuaes. No 'Rio de Ja
neiro. ji\ existe umn fabrica. do relogios em. pleno funcoiona
mr:mto,, que para compliJto dosonvol.v.imcnto necessita impor

. l.nr. machinismos, o que igualmente t.orão do fazer. ns· novas 
. fnbrlcas que so installarom; d'ahi a emenda. que approvada, 

concorrerá pnm. roduzir a nossa. importaoiío. 

N. 151 

Fica rrvogado o ar!, 99 do decreto n. 15.210, de 28 de 
rlczembro de I 021. Uma vez proferida a decisão final pelo 
Minisl.i·o em: mntorin do receitn, o recurso porventura. Inter
posto, peln; pm•.t.o. pnt•a o. Podar .Tltdieiario nao im·pede que ns 
quol.ns• ou. porcentagens. devidas pelo fac!{) da• arrecadaoão da 
rrmdn, sc.inm. nbonndnA• a quom do direito, · 

O disjlosl.o no nrt:. 133 da lei. n; 4 .555, de Hl de ag9sto 
de 1923 npplica•se unicamente ás mu•ltas, ·quotas, partes e 
pBrcenlagens a que os funccionarios ou particulares teem- çli-

• 
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reilo. em. r!IZúO do acl.o uu !'acto que deLerminou a deci~ilo 
recorrida e não das que resultam do trabalho de arreaadacão, 

J li .V f'i{ j Cfi{'<ÍO 

O nrt. !lO do rlecrelo n. 1G.210, rir. 2& dr. clo1.c01hi'O do 
l 021 r..~tahclccr. quo cns rlccisõns JWIIJ'er•iflns pelo Ministr·o du 
Fazenda tem caractcL' det"inilivo e só por sontonca Judi
ciaria poder•ão ser nnnul!adas .. Essa disposit.ivo t.cm impe
dido que as parles sol i citem rcconsidorncão das decisões me
nos nccrt.adas, e que o p.roprio Minist.r·o, melhor ·esclarecido, 
J'Cforme o seu despacho, oecnsionando semelhant.c anomalia 
o recurso ,judiciaria, oneroso para as pnrt es, pam a Pl'GPI'in 
Fa?.enda, para a annullacão do decisões que podem sor· col'f'i
gidas adminisl•rnt.ivamcnte. 

Por outro Indo o art .. 133 dn lei n. ó.ti55, de 10 de agosto 
rle !923. condiciona o prugament.o da quota parte das mult.ns 
e percentagens a que teem direito funccionarios c pnt•licula
res,. ao pronunciamento do Poder ,Judiciaria sobre a decisão 
administrativa, e esse dispositivo tem sido interpretado no 
sentido rle não sorem pagos aos funccionarios da· 3' Sub-di
rectoria da Receita as quotas ou percentagens que lhes ca
bem pelo facto da arrecadação de rendas autorizada por lei 
ou decisões administrativas nella fundadas, quando, com taes 
decisões nilo se conformam as partes c recorrem ao Poder Ju
diciaria, depois de cffectuada a arrecadação. 

E' de notar ítue essa interpretação não alonnca nos 
funccionarios da Recebedoria do Districto Federal, alfandegas 
c mesas de rendas, cujas quotas de percentagem calculadas 
sobre o total da. renda mensal são pagas imrnediatamente e 
não se devolvem si, por administrativo ou sentença judicial, 

. se restitue ·qualquer parcella da arrecadaciio, ao passo que se 
applica nos funccionarios da 3' Subdirectoria da Receita, pro
curadores da Fazenda e cobradores. E' principalmente cho
cante a injustiça no caso dos cobradores, porque se trata de 
servido·res do Estado sem vencimentos outros que não sejam 
as pcrCilntagcns sobre as importancins cuja arrecadação lhes 
é confiada, e, r.ffectivnmente, arrecadam. sem indagar da pro
cadencia ou improcedr.ncia da divida. Muita vez a cobranca 
de ~~~on divida exige diligencias penosas e despezas custeadas 
pelo cobrador; não se póde comprehcnder como se lhes e..•i
gir a restituicüo ou recusar pagamento da commissão que é 
remuneração do seu esforço arrecadando, porque n divida ou.ia 
cobvanca lhes foi commettida, foi ou póde vir a ser julgada 
improcedente. 

A emenda que é•interprct.ntivn, objectiva esclarooer de 
modo preciso a applicacão dos dispositivos al!udidos dando
lhes a verdadeira intelli•soencia afim de resalvar direitos de 
funooionnrios que se esforçaram e se esforcam pelo augmento 
effectivo da receita publica e acautellnr de modo insophis
mavel Od interesses do fisco. 

l'f 152 ' ~ ... ...... ..... ~ ... 

Art. As poLicõos para o imcw de qualquer procecli
menlo, em juizo oont.enoioso ·ou administrativo ficam su-
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