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Pereira. (P,nnpo'siçiio n. 137, de 1921.) Pag, 586. 

Declarações de voto: 

Do Sr Ahdias Neves: 
Sohre o pro,ieclo que declara feriado o dia de 

Natal. Pags. 460 a 472. 

Dn Sr. I.npes Gonçalves: 
Solwo o .parecer cuntrari·O ao 1J1ito n. 23, cle 1921, 

do· Prefeito r!o Disl.r·icl.o Federal. Pag. 13. 

Delegacia Fiscal em Pernambuco- Proposição n. i31, de 
HJ2l, alwinclc credito pal'a acquisição de um cdificio 
!Ll'im de ~r.t• installada r.ssa repart.içiio. Pag. 402. 

Demonstrações de pezar: 
Pelo i'Úller.imenlo do Dr·. Franci~co Salclanha, presidente 

do ·rribunal de .Jusl.i~a de S. Pauio. Pags. 7 a 11. 
Pelo J'allecimenl.o do' Senador General Manoel i>P.·!'l'ilianc. 

ele OliYr.ira Valludão. Pag. ·183. 
PulJ J'allr.cimento do Dr. AnLonio Simofw dos Sanlos Leal, 

DJJlllladQ 'r'Nlnl'al prlo Estado da Pal'ahyba. Jlags 2::i7 
a 2ft0. 

Pr.lo fallccimonto dr S. Jl H.e~a a Princeza Isabel. Pags. 2.1,3 
a 248. 

Pr.Jo t'al!ecimcnto elo Dr. Paulo .Tui in de Mello, ex-Dep.u- · 
tudo Federal pr.lo' Estado do Espírito Santo. Pags. 59·1 

. a 592. 

Edificio para os Telegrapilos da Bahia- Proposiçã.o n. 2. deste 
nnno, autorizuncl0 a construcção o pnwccer n. 4 00, de 
1921. Pag·s. 175,311. 
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Edificios para a Camara dos Deputados e Senado - Provo~ição 
n. J:~\l, rle 19:!1, u,brinlio credito para conslrucção. 
Pags. ::177, .}:!,~, .J .. S~, 4 0:3· a !1UU. 

Elevação de vencimentos do~ Juuecionario,; da Policia Marí
tima do Districto Federal. (Projec~o 11, 31, de 1•921.) 
Pago 

Estrada de Ferro Central do Brasil-Parecer n. 1,02, sobre 
m.ncndas á prop·osição n. \l2, dtlsLe anno, abrindo cre
cltlo para obJ•a8 de am:pliaçilo !las linhas entre Norte 
e Mo:o''Y das Uru~es. Pagso 177, 3.\i5. 

Emendas: 

Da Comnli~são de Uommercio', Agll'icu!Lura, Industria e 
:ArLes: 

A' pmposit;ão n. 1,, de 1 !)lo, c5tabelecendo pena
lidades contra os falsificadores da banha, vinhos c 
adubos. Pag. 18\l o 

Da Commissrw Especial do Codigo de ContabUidade da 
União: 

A' proposição n. 2o0, de 1920, que organiza a 
Contabilidade Publica da União. Pagso 95 a 110. 

Da Commissão de E'inanças: 
A' !J'l'O!)Osição n. 9'•, de 1\!21, autorizando o Go

vel'llo a arrendit:·, mediante concUl'rencia publica, o 
porto do Ric. de J:.meiro. Pag. '•L 

Do' Senado: 

Ao projecto n. 121, de 19:.!0, auLuri~ando a con
$Ll'ucçãu de predios para fuucciunarios publicas e 
operarias da União. l'ag o '12 o 

A' pll'oposiçãu n. !()~, de '1920, separando a secção 
de :b:lectricdade, da de; Obras, na Casa da MQedao 
Pag. '17 o 

A' propo'sição n. 238, de '1920, que I'egula a lo-
cação de prcdios urbanos. Pago 31L8o · 

Ao IH'OJ. e eLo n. 29, de HJ:!1, autorizando a cou
sLrucção de predios para funccionarios. Pago 576. · 

Dü S>r o A. A<~er edo : 
Ao orçamento Ja JusLiça, - elevando vencimentos 

du magistrnLura l'ederal -. (Proposição no 120, de 
1021.) Pag;<>. 537 a 5/LO. 

Do ::>"1'. Abdias Nr.vcs: 
Au orçamenlo da Guorm pura Hl22. (Provosição 

n. 81r, de '1 92'1.) l'ag o 385. 
Au uroumcnLo !lu .JusLit;u p1~:·u 1U22. (Proposição 

n. 120, dJ 1!).'~1.) l'ag·s. 555, 558, 573. 
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JJo Sr. All'rci.J.o Ellis: 
:\o Ol'(:arncnlo ua .Justiça para .10:;2. (Pl'oposir,:ií.o 

n. 120, de J !J:.li.) .l'ag::;. Glili, 569, r>71. 

Do Sr. Antonio i\lassu: 

Ao oi'r;amcnl.o da JUstiça para 1022. (l)roposição 
n. 1:;0, de 1921.) Pag·. 5r>L 

Do Sr. Benjamin Balf'rOso: 

A' proposição n. 260, de :1.920, que organiza a 
Contabilidade Publica da Uniilo'. P:>g·. 113. 

Dos Srs. Benjamin Barroslc e Carlos Cavalcanti: 
Ao orçamento da .Justir}a para 1922. (Proposição 

n. 120, de 1921.) Pag. 55-5. 

Do Sr. Bel'llardu lllontei:;•o: 

Ao orçamento da Justiça para :1.922. (Pr·oposicão 
n. :1.20, de J921.) Pags. 556, 558, 573, 574. • 

Do's Srs. Bernardo Monteiro c J~uzebio de Andrade: 
Ao orçamento da Just.iça para :1.922. (Proposição 

n, ·120, de 192:1..) l>ag. 572. 

Do Sr. Carlos Cavalcanti: 

·Ao owcameuto da li'azenda para u exercício de 
1922. (Proposição n. 9li, de :1.921.) Pag. 303. 

Ao orçamenLo da Guerra para 1922. (Proposiçilo 
n. 84, de 1921.) Pags. 380 a 384. 

Ao orçamento di> Justiça para :1.922. (Proposição 
n. 120, de 1921.) Pags. 567, 568, 570. 

Do Sr. Cunha Pedrosa: 
Ao orç:1mento da Guerra para 1922. (Proposição 

n. 84, de :1.921.) Pag. 387. 

Ao orçamente. da Justiça para 1922. (Proposição 
n. 120, de 192J .) Pag. 572. 

Do Sr. Euzehio de Andrade: 
Ao owçamenlo da Fa~cndtt para o exercício de 

1922. (Provosiçiio n. 96, de 1921.). Pag. 30i. 

Ao orçamento da J'ust.iça para 1.922. (Proposir:fío 
n. 1·20, dr. 1921.) Pags. 542, 552, 571, 574. 

Do Sr. Euzebi o de Andrade e outros: 
Ao orçamento da .Tustiça .para :1922. (Proposição 

n. 120, de 192i.) Pag. 573. 

Do Sr. Francisco Sá: 
Ao proejcl,o n. 20, de 1921, autorizando con

strucção de casas para funcciona~ios ... a?ag ., ~78 .. 
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Do Sr. Gonçalo' Ro!lemberg: 

Ao orçament.o da Guerra para o exercicío de 
1922. (Proposição· n. 84, de 1921.) Pag. 388. 

Do Sr. Irineu Marhado: 

. A' proposição n. 8~, deste anno, que abre ()re
dJto para conclusão de obras na Estrada de !!'erro 
Central do Brasil. Pag. 52. 

Ao projedo n. 29, <le 1921, autorizando a oon
strucção' de casas para :runccionillrios. ·Pag. 578 • 

.. Do Sr. Jeronymo Mo.nt.eiro: 

Ao orçamento da Justiça para 1922. (Pvoposição 
n. 120, de 1921.) Pag. 571. 

Ao projecto n. 29, de 1921, autorizando a con
strucção de casas para funccionavios .. Jiag ., 580. 

Do Sr. Lau11o Müller: 

Ao projecto n. 29, de 1921, aut.orizando' a con
str.ucçlio de casas para funccionarios. Pag,, 581. 

D.o SI: •. 'Laura Sodré : 

Ao orçamento da Justiça .para i922. (Proposição 
n. 120, de 1921.) Pags. 557, 559 a 565., 

" Do Sr. Lo!Jes Gonçalves: 

Ao orçamento da Justiça para 1922. (Proposição 
n. 120, de 1921. l Pag. 541. 

'Ao projecto n. 29, de 1921, autori~ando' a con
strucção de caeas para funccionarios. Pag .. 580., 

Dos Srs. Manoel Borba e Cunha Pedrosa: 

Ao orçamento da Justiça para 1922. (Proposioão 
n. 120, de 1921.) Pag. 566 .. 

Do' Sr. Mai:cilio de Lacerda : 

A' proposição n. 260, de 1920, que organiza a_ 
Contabilidade Publica da União. Pag. 1 H. 

Ao orçamento da Fazenda para 1922. (Proposiç!io 
n. 96, de 1921.) Pags. 305 a 307. 

Do Sr. Miguel de Carvàlho : 

A' prop,osição n. 260, de 1920, que organiza a 
Contabilidade Publica da União. Pag. UO .. 

A1 pro})osi\)ão n. 129, de 1921, abrindo credito 
para construcção do edificio da Camara dos Depu-
:f.ad9S •. Pa,g ., 41<13... • 
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Do Sr. J'aul.o elo .l<'wonlin: 

A' prdpf}sição n. \}:!, de 18:!1, allrindo credito para 
•· uonclusãu de obms ua Estrada ele ]'erro Central do 

Brasil. Pag·. 51 . 

Ao o'rçamenl.n do Nlinisleriu ela E'a~enda para o 
exercicw de 192:?. (Proposição n. 96, de 1921.) 
Pag·s. 301, 302, 30·í., 308, 309, :H O .. 

Ao or~.amenLo da GuerTa para 1!l~2. (Prup.osiç~o 
n. 84, de 1921.) Pag. 388. 

Ao or·çamenlo da Justiça para 1922. (Proposição 
n. 120, de 1 !l2·1 . ) Pags. 54•0, 51~3 a 552. 

Ao projecto n. 2!l, de 1~2•1, auLori~ando' a con
sLrucção de casas para funcci•onarios. Pag. 579. 

Ao pJiojeclo n. 100, de 1920, concedendo favores 
aos herdeiros das victimas do « 1Solimões ) • Pags. 635, 
636. 

Do Sr. Soares dos Santos: 

Ao' projecto n. 60, de 19-20, mandando reverter 
ao Bxercilo o LenenLe-coronel João Philadelpho da 
nocha. Pags. 29, 212. 

Du.l Srs. Vespucio ele Ab:·eu c Carlo's Barbosa: 

A' pt·oposit.~ão n. iU, ele 1~21, regulando a con
tagem de l.empu de sm·,·iço pat·a re!:orma elos medico:; 
e plla·rmaccuUcos do Exercito e da Armada. Pag. 60. 

Do Sr. Vespuric de Abreu: 

Ao orçamento ela :Fawnda pam o exerctCIO de 
1 !!2!. (Proposição n. DG, de 1921.) Pag. 304. 

Ao orçamento ela Gue:·ra para 1922. (Proposição 
n. 84, de 1921.) l'ag. 385. 

Ao oroamenlo da Justiça para 1022. ·(Proposição 
n. 120, de '1021.) Pags. 556, 557. 

Dos Sr.-:. Vcspucio do Abreu o Abdias Neves: 

Ao oJ••;amnnlo elo Ministerio da Fazenda para o 
cxeorcicio de 1922. (Pro'posição n. 96, de 1921.) 
.Pag. 304. 

Equiparação de vencimentos do;; Iuncciomwios civis dos Ar
senaes de :i\rarinha elo Par·(! e de Matlo Grosso aos do 
llio ele .lanl)iro. Pag~. '17, SG. 

E e cola de Encronharia de Bello Horizonte- Garantia ele au
xilios ou subvent;ão. (Jlrojccl·o n. 3ü, de 1921.) 
Pag,;. 50, 87, 138, '187. 
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Escola de Engenharia de Porto Aloure- -Cnnce,:"ii·o rlc pre111ioH. 
(l'ai'CCC'" ll. :JHLi, d1: J !J~ I. J1 1'LijHJ~j,,~fio IL !l8, de I\J21.) 
'l'ag•. 42, 87, l:JI:l. 

Escola do Miliorios o Combustíveis do Serviço Geologico e l!i
. neralogico -Dc:;apt·upria~uu do,; lct•t•cnus ouilo func

cionn. f!S~!l csl.ai.Jcl e!J inwn 111. ( Pa!'ecer n. 3!!7, de 1!12>1. 
P!·oposir.fio u. \lO, de I !J21.) l'ag·. -\3. 

Estrada de Ferro Rio d'Ouro- iiunwn,;.fw ele uma commissiio 
pat•n V01'il'ica-:· o estado do seu trafego', (l'ropotiição 
n. J H. de 1ll2L) Po.g. fi87. 

Fabrica de Ferro do Ipanema-- •Ul'l!d i Lu para puga11w11 to ue;;le" 
csl:t!JPI e e i flli'llin. ( l'art:cct' n. ·í 17. uc I !Jl! 1. l'ropu'sicüu 
n. 10:.1, úc HJll.) Pas:>. 2ill, 373, ;;ou . 

. Favoros: 

A's viuYas -~filha~ :;olt.cil'a,; du,; ul'l'ioia,!s IJ ini'et·iore~ fal
lcciuo':; nu nauJ'rar;io úu «.Soli111ues ». (l'at·ew:· :;obre 
o p:ro,icclo n. 100, ele !U!!O.) Pags. -Wti, 500, GO!, 635. 

Forças de terra: 

Fixaç~iio ela." r,-,,., u' de• I CJ'f'a pat·a u ~~xercit:it.l úe l!J~2. 
(Proposirão'n. llti, de 1921.) flag. 112. 

Frigorífico de Osasco -l'ro,ieclu n. ~15, de 1921, restit-uindo 
direito~ inde\'idamcnlc pagos po,:· esse cslabolecimenlu. 
Pag. 21:l. 

Homenagens ao' i'lt!nadur Nilo l'e1.~anha por uccasiüo de seu re
gresso á P.ola capital. N·onwa\~ão elo uma commissão 
de cinco senadores. Pag. 11. 

Intendentes naV".tes-l'eoposir;iio n. III, -de Hl21, aulut•izan<J,, 
cursat•cm a escola de intendentes do Exercilo. 
Pag. 58 . 

. Indicações: 

N. S, de 1!)21, autOI'izaado a Cnmmissão'. de }lt)Jicia do 
Senado a auxilia,:· ai.•' 20:000$ a publicação da obra 
« O ScnadCl c os Senadores :. . Png. 355. 

Lei n. 4.029. fie 10 de ,janoil\1 dt~ Jtl:?O- Proposição n. 1-10, 
·de Hl21, dcclai·ando sem cl'l'ei:to o seu ar~. 12. 
Jlag. S87. _ 

Linha telegraphica de Lawas a Carmo do_ Rio Claro- Paroccr 
n. ·~rt:J, ~ohrc a pt'OJJUHiç.flo n. !l:!, deste anuo, auto
rizando o seu prulongamenlu. Pag·. :!Gtl. 

Linha!! toleuraphicas de Matto Grosso- l'a I'IJcm· 11. t,u:;, sol> r o 
a prllpo~i~~~~ 11. \.17, deste ann~. a~";'_ndo crcuito para 
'fJagamcnlo de ~onla:;, Pa·gs. l·lll, ::l•1li. 

S . ....., Vul. VIl 
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Locação de predios (lei do inquilinato)- Parecer n. 397, 
di!Sic UlUlO, sobre cmcnclas :í propo'sição n. 238, de 
1020, rr.gu I ando as relueücs, direitos c obrigações dos 
loocaLru:·ios c Iocaclorc::.' Pags. 14.1, 348 a ~53, 5:1.5 
a 528. 

Lloycl Brasileiro- Parecer n. 399, de •192:1., sobre a proposição 
n. 2!;3, ele 1020, abrindo credito para pagamento de 
compromissos ·i.les:;a Emprcza. Pags. 172 a :1.75. 

Mesa de Rendas da Fóz do Iguassú- Parecer n. 401 sobre a 
proposiç1io n. 91, de J 921, subo1.·dinando essa repar
Lic;ftn (t Delrgncia l•'is~al do Paraná. Pag·s. 176, 311, 
340, 375. 

Natal- Parecer n. 1,21, Llc :1.021, sobre o projoclo n. 1, deste 
anno dc~laranclo feriado naci.anal o dia 25 de de
wnltlro. J'ags. 339 a 3·15, 450, 451 a ''G5, 456 a 460, 
!,1()0 a 472. 

Navegação atJrea entre esta Capital c Porto Alegre- Parecer 
n. 43tl, de 1921 c pr·ojecto n. 39, de HJ2L Pags. 428, 
629. 

o {:;o:Jaüú <3 ~s Senadores- Indicarão ri. 8, autorizando o au
__ , ,, pecunial'io para a prubilcação dessa obra. 
Pag. 355. 

Officios; 

Do 

Do 

Do 

Do 

Do 

Sr. 1" Secretru:·io' da Gamara dos Deputados commu
ntcanclo que es.~a Casa do Congresso Nacional não 
deu seu as;;8ntimcnto á emenda do Senado reconhe
cendo de ulilirlade publica, a Sociedade do Concertos 
.symphonicos c a Alliança Academica. Pag. 3. 

S.r. Prefeito do Dislriclo' 1Foderal, enviando as razões 
elo véto q•w oppoz tl re.;:olução municipal, equiparando 
os vencimentos elo portcko da _ Superintendencia da 
.Limpl.)za Publica c Particular aos do da Escola 
,Normal. Pag. 4. 

Sr. Mini·slro' das Relações Exteriores enviando, por 
c6pia, um l.elcgoramma recebido do Sr. General 
:i\Iangin. Pag;. 03. 

Sr. 1• Secretario da Gamara dos Deputados, commu
nicundo haver essa Casa do Congress.o Nacional ap
•J1t•ovado um requerimento no sentido das Mesas do 
Senado' e da Cnmara estudarem alterações nos respe
ct :vos Regimentos com o fim de dar marcha uniforme 
aos orçamento• em ambas as Cílsas. Pag. !li. 

s~. Ministro da G~terra, prestando informações rc,Ia
t.ivamentc ao proJecto do Senado que manda crcnr 
uma linha ele nayeg-ução aerca entre o Dist~iclo' Fe-
deral e a cidade do l'·orlo Alegre. Pag. 214. 
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Olympiadas ele 1920-- Proposicilo n. 11:J, de 1921, abrindo 
ercdilu pat·:. pag~nmnlu au:; Jnembi'Oô do '!'iro ao 
:\l\'o, que lomarnm parle na:: .... l'ags. 58, 180, 296, 
3·27, 3·!6. ' 

Orçamentos: 

Do ilfi:tislr:t·iu da Fazenda para ·o· exercício de 1022. (Pro
·nos ir;ào n. %, de 1 \1:! 1 • ) Pag;;. 80, 296 a 311. 

Do M in i.'lPt•io ela~ 1\CJlilÇI'íe;; l~xleriores, para o exercício 
riu 10:22. (Pço[l~~ir;iio n. 115, de 1921.) Pags. !lO, 
503 a 51 ·L 

. Do i\linis!erio da .luslir;a ~~ :iegocioti Interiores, para o 
anno de 1922. (Pro'posição n. 120, de 1921.) Pa
gina., :;'12, ·~31 a 't--10, ~-30 a 575. 

Do 'Minisl.ct'io ela Guerra, para o exercício de JD22. (Pa
t•ecet· n . . \•12, de J.!J21 I! p~oposi(!ÜO n. 84, d3 1921.) 
l'ag5. :!50 a 263, 380 a a90. 

Do Miniiilcrio da Agrirxdtura, Indu>ll'ia ll Commercio, 
para n exeJ'eicio de 1!1.22. (Proposição n. 1:?7, do 
Hl2l.) Pag. 315. 

Do Minislcrio da ~[arinha, pao:·a u· exercício de 192:?. (-Pro
posir,iío n. 128, de 1021.) Pag. 355. 

Do Mini.;lerio ela Viação e Obras Puhlicaii, para u exer
cicJO ele IU22. (Pl'OJ.Mição n. 132, de 1921.) Pa
gina ,j8.1. 

Pareceres: 

Da Cornrnissfio de Comme:'ci-n, Agt'ieullura, Industria o 
Arles: 

- X. .\lo, de 1 O :li, sobre a p:·oposiçfto' 11. 4, de 
, lo 16, eslabelccenclo mecl i das conlra a falsificação da 
banha de porco, vinhos c adubos. Pag. 189. 

Da r.! e Con:;lil.uiç:ão: 

N. 370, (iC 1921, sobre o JH'ojeclo n. 31, deste 
anno', olcvar,do os. veneimenlos dos fLmccionarios ela 
Policia Maritima elo Dist.ricto Fecl'eral. Pag. 18. 

N. 380, de 1921, sobro r1 pr.ojel\lo a. 33, do co•:·
rente nono, t•onsidcrando de utilidade publica a So
ci~daclc l3!'3Si!cira de Se iene ias. Pag-. 20. 

N. 381, dr 1921, sobre a proposição n. 3·í, de 
19!:!1, concccJendo licença ao engenheiro' Luiz Augusto 
PIJt•cira de Queiroz pat'a a consiJ:ucçüo de um canal 
destinado a ligttt' - por inLermedi·o dos t•ios Vara
donro, do s. Paulo, c Varadouro, do' Paraná - as 
bahias de Cánanéa e de P31:anaguá, nesses dois Es
I!J.do.>. Pagg. 20 a 27. 

N. lt20, elo 1021, sobre o' véto elo Prefeito, n. 53, 
de 1921, ti resolução elo Conselho Municipal que 
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e:;:on~t·a de qualquer r·esponsnb"ilidade pela falta de 
168 :::>21$851, verificada na caixa do fiel recebedor 
H•ma~u Fernan:dt!S, n t·eccbed(Jir municipal Pedro Mou
tm h o dos Reis lTilho. Pag. 336. 

N. 4·21, sobre o projecto' n. 1, deslc anno, declu
randu feriado naciunul o dia de Natal, 25 de dczcmbr·o. 
Pag. 331.J. 

N. ft.[í;, ele 1\121, sohr·c o véto do Prefeito n. 22, 
de 19.21, á re.-;olução do Conselho Municipal rttm 
manda c·ont.ar tempo a D. Alcira dos ·Santos A·rau:jo, 
•P•roft~ssora adjunl.a. Pag. ·~72. 

N. H1, ue 1B21, sobre o l!l!lo do Prefeito u. 5/t, 
du 1 U::!l. á re~olu~iio do Gtinsclho lllunieipal, rogulatuJo 
aR conrtit{ões do rwmca\~ãn rio~ auxiliares de cxpc
dien~ll do 1\hl.arlduro Llo S:tula Cr•uz. ·Pag·. ·17·1. 

N. ·llG, de Hl2•1. soht'e o véto do Prefeit.o n. lil, 
de 19:!1, ú resolr.ll,{to do Con~ulho J\'lunkipal que 
manda ]l':··oeecler.· a cobt·mu;a indC!lenrlcnle de rnulla~, 
dos impo:;los devidos .pelos pt•cdio~ dc:;Lu CarpiLal. 
l 1ag. ·177. 

N. Hti, dt• tn:;·t, .~Cibre o vélu elo Prel'uil.n 11. G:J, 
de :1!1~1, (t n:;olut.~i"w du Uonsctrw Muuici·pal, equi
•Parando aos JH'ul't•.s:'mt·e~ du:; escolas noclut·nu;; .u:; do
\JC;Tles da Escola Nor·mal. Pag·. '•7!.J. 

N . .JG1, rle 1921, ~obt·u o ·véto do Pro;,t'eilo' n. 5lJ, 
cie lU:!l, ú l'I'Solu~ão elo Conselho Municipal, man
dando equinat·u•:· ·Os vcncrmentos do porteiro da Su
perinlcnd(Jmia iJq .t;cr•vil.~o da Limo.cza Puõlica e 
;J.lat·lkula!r aos do porteiro Lla E:;cula Normal. Pa
gina. 588. 

Da Especial tio Codig-o d~ Cenlabilidadc da União: 
· N. 3(JG, li e Hl:l'l, sobre emendas ú proposir,!ão 

u. 200, de ·1 !120, que or·.ganiza a Contabilidade l'ublica 
da União. J.lags. !l5 a LW. 

Da ele Finanças: 
N. 382, de 1 U21, ~1.1 bmcllcndo á deliberação i.lo 

Senado, o prn,jc!cl c n. 35, ,que autoriza o Go~orno a 
abrir -o ct•oclil.o até 200:000$, para restituição á Con
tinr.nt ai Prorlncls Com,pany dos di•t·ciLo:; pago's 'incle
vidanHmlt~ pC'la impol'lar,:ão do machinas e mais ap
•parelhn~ pura o l'r·igor·id'ieo de Osasco', no l~stado de 
S. Paulo. Pags. '.!.7 a 29. 

N. :!83, de 1!)21, sobre a crncncla an pt·o:iccto 
n. G9, ele '1920, mani.land.o rcvcrlct· ao' Exercito o 
lonen~c~coroncl .lt•ão Philadelphn da 11ocha. J>ag. 2\J. 

N. 38.\, de 1.921, mandando rurchivar. o officio 
n. :33:-1, tle l!l18, da Cumaro. dos DcpuLaclos ele Minas 
Gerues, transmii.Lincle uma indicac[o em ·que se 
lr.mbra a conveniuncia de ~er consignada no orça
menta, verba pat•tt ·O prolongamento do ramal íerrco 
de Santa. Ba1•brura até Suut'Anna do Fer1:os. ~ag, 30, 
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N. 385, de 1921, sobre a proposição n. 77, deste 
anno, mandando empregar os saldos dos cofres dos 
collcgios 1~ililare~ er:n melhoramentos c a~pliações 
(]03 rr.spct!lJvos cdJfiCI•Os e dando· oulras provJ<Iencias. 
·Pag. 31. · 

N. 38fi, de 1921, sobre a proposição n. 88,· de 
1921, conJedcndo P'~ernio á Escola de EngcnMria de 
l'orto Alegre. Pag. 42. 

N. 387, de 192'1, sobre a p1roposição n. 90, deste 
anuo, autorhando o Governo a desapropriar por uti
lidade publiea, o terreno onde fnncciona a Escola de 
Minerio.s e Co:nbustiveis dei Sm'Viço Gcologico c Mi
ncralogJCo. Pag. .\3. 

N. 388, de -1921, sobre a proposição n. !l.\., deste 
anuo, autorizando o Governo a arrendar o porto do 
Rio de Janeiro, meclianle ·co'ncurrcncia publica. 
Pags. H a Hí. 

N. ~·S!l, <le HJ2.1, sobre a proposição n. WO, de 
192:1, autorizando a abcrlur.a, pelo 1\linislcrio das Rc
la~õc;; Exteriores, elo cr·erlito de· -10 :000*, supplementa'~ 
:í verba. l' elo ar!.. Hi, da lei 11. .\t, 24,2, dr 5 de janeiro 
de 1921. Pag. 45. 

N. 390, de 19·21, sobre a proposição n. 101·, deste 
anno, auto'rizando a abertura, pelo Ministeçio da 
Guerra, de um credito especial de 10:!l74$192, para 
pag-amento de differença de vencimentos a adjuntos 
de professores da Escola Mililar. ·Pag. ·.w. 

N. 391, de 1921, sobre a proposição n. 102, deste 
anuo, abrindo pelo Ministcrio da Fazenda, o ·credito 
rle ti4 :353$1392, para pagamento ao descmbargado'r 
Fe·rnando Luiz Vieira Ferreira, em virtude de sen
terwa judiciaria. Pag. 1,7. 

N. 393, de 192'1, sobre a prop.osição n. !lG, fi
xando as de~pcsas do Ministerio da Fazenda no exell'
cicio de 1922. Pag. 80. 

N. 398, de 1921, sobre o wojecto n. ·12, de 1921, 
· que consigna varias allerações do dccrel.o que re
nr•ganizo'u o s01'\'iço dos Cm·rei·os. Pag. 151. 

N. 399, de 1.9.21, sobre a proposição n. 2.!o3, de 
1920, aut.l)'[·izand.o c:cd ilo dr 2io .. 500: 000~. para pag~
mento de ct.mpt•omJssos assurmdos pc.!o Lloyd Bt•ast
lnir.o. Pags. 172 a 175. 

N. 400, do -1 9·21, sobre a proposição n. 2, desLe 
· anncJ au{orizando a construC\!ÜO na capital do EstaJo 
da n'ahia, de um edil'icio pura u Reparlicão do Tele
grapho. Pag. '175. 

N. t,Ol, de Hl2·1, Süllre a proposiçiio n. 91, deste 
nnno, ~ubordinanr.lo ú Delegacia Fiscal do Pa!l'aná a 
M nsa de Rendas da Fóz do Iguassú. Pag·. 17u. 

N. 402, de 1921, sobre emendas á ]lroposição 
n. 402, de 1921, abrindo credito para, as o'bras de 
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duplicar.ão cias ljnllns da Estrada ele Ferro· Central 
do Bras li en I r r :'I ode e Mogy das Cruzes. Pag. 177. 

N · !,03, de 1021, svbrc a P·roposição n. 07 desLe 
ann9, ab1·i,nclo Cl'Cdito ele 5\17:570$490, para' Jiqui
dat;ao de conlas da conimis:;üo de I inhas lelegmphicas 
de Mal.lo Gro'sso. Pago. 178. 

N •. 'JQ.í, de 1921, sobre a pl'oposiçiio n. 107, deste 
an,no, conr.edendo PI'cmio a lsaias Francisco Few
rcma, guarda-freio da Estrada de Ferro Central do 
BrMil. Pag. 1 t 79. 

N. 405, de 1921, sobre a proposicão n. 113, deste 
anno, auf.oçizando' a abertura, pelo Ministerio da 
Guerra, do credíl.o de 23·: 000$, para pngamen to aos 
ca!llpcões )Jrasilciros, naR Olympiadas de 1920, cm 
AnLucrpia. Pag·. 180. 

N. 412, ele 1921, sobre a proposicão n. 8.\, deste 
anno, fixando as despesas do Minisferio da Gum'I'!t 
para o cxercicio de '1922. Pag~. 250 a 263. 

N. 4t5, de 1021, sobre a pro'p.osição n. 98, deste 
anno, autol'izando a a!Jertura, pelo Mmislerio da Fa
zenda, ·do credito de 3 :650$, nara pagamento ft Godo
fredo CavulcanLi da Cunha Vasconcellos. Pag. 268. 

~N. 416, de 1921, sobre a proposição n. 99, deste 
anno, auto'rizanrlo a abedura, pelo Ministerio da 
Guerra, do credito de 8 :··592$'•75, paTa pagamento ao 
•rJapHão do Exercito Jioiio F:erreira de Oarvn,lhO. 
!Png. 269. 

N. 417, de 1921. sobre a proposição n. 103, deste 
nnno, :mtorizando a nbcwtura, pelo . ntinislerio1 da 
Guerra, do credito ele 252:511$587, 11arn pagamentos 
na ·Fabrica de Ferro de Ipanema. Pag. 270. 

N •. \118, de 1921, sobre a proposição n. 112, deste 
anno, conceclendo' um premio ao aviador Eclú Chaves. 
Pao. 2i1. 

N. 1<'28, de 1921, sobre o' trequerimento n. 6, de 
1921, em que o cabo reformado ·do Corpo .de Bom
beiros, Jnão ele Araujo Fortes, pede melhorJa de re- -
forma. Pag. ~03. ~ 

N. '•29, de 1921, sobre o projecto• n .. 1,00, de ~920, 
concedendo ás viuv.!l~ e filhas dos off1C1aes e mfe~ 
rio·~cs fn:IIecidos no na11fra~io elo Solim.ões, os favores 
do decretn n. 2.54·2, ele :J· ele janeiro ele 1912. Pa
gina 106. 

N. 430, de :1921, sobrl'! d pro,ioc!,o n. 117, de 
1920. mandamlo contar tempo de s.e~VICO, para me
lhodn clr l'Bforma, ao m.ajot• .Tustimano Fausto de 
!Araujo. Pag. .ws.. 

N. 431. <k ~;921. so'bro n proposição n. '117. deste 
nnno. ql1C extr.n de uos ·ofricines, inferiores, B'~aduados 
~· voluntarios da Pntria, o soldo das tabellLlS A, C e D 
da lei n. 2.290; de 1920. Pag, 1.111, 
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N. 43.'!, dr 1921, sobre a proposição n. i().,, dcst0 
anno, que aulol'tza a considerar reformado no posto 
d0 ~" lcn1!l1le do Corpo de Marinhcirus Navaes, o sub
a.] udante J oaqu itn Moruim da !:tosa. Pag. ld8. 

N. ''~3, de 1U21, sobre a proposição n. 110, deste 
nono, ab.rt.nclo cndilo de 10:0711$102, pam pagamento 
ac.s .capJ'lacs Alborl.n Pequeno, Nilo Ribeiro e Luiz 
SanL1ag·o. P::>.g. 1121. 

N. 43./J, ele 1021, sobre a prop'Osição n. 117, deste 
anno, abrmrJo cJ·cdilo, pelo MinisLerio da Guerra, elo 
1.7:000$, par·a pagamento ú diversas praças. Pag. 1,23. 

N. 435, do 1!)21, sobre n propo'sicão n. 129, deste 
anno, autorizando a consl.ruccfi.o do cdifici·o para a 
Ca::nul'a dos Deputados. l'ag. '422. 

N. t,:Jo, de I 0:21, sobre o véto do Presidente da 
Republica á rcsolui'ilo que concede ao cx-1 • lenente 
da Armada, Dr. ;João' Chhves Ribck•o, solrl.o vitalício. 
Pag. 423. · 

N. IdO, de 1921, sobre a proposição n. 120, (lesto 
nnno, fixando as despesas elo Minis[erio da Justiça e 
Negocios Interiores para o a:nno de 1922. Pags. ''31 
a Hll. 

N. !,lfd, de 1921, sobre o rcctucrimcnto de D. Ja
cintha do Carvalho Ba,:·bosn, reclamando sobre mon
lcpio. Pag. 41,9. 

N. 1!!8, dr 1921, sobre a proposição n. 115, deste 
anno, fixando as despesas do Ministcrio das Relações 
ExL0riores par·a o a•mo ele 1922. Pags. 503 a 5111. 

N. 4'10. de !921, sobre emendas i proposição 
n. 2:J8, d1! 1Q20 (lei do inquilinato'). Pags. 515 a 528. 

N. '.riO, ele 1!)21. solll'e 0 rcqucrim<Jnto do D. Ma:ria 
Luizn Viannn de Sou7.a, pedindo pagamento de dif
forcnça elo voneimentos ·que seu marido deixou de re
ceber. Par,;-. 529. 

N. '•51:, de 1 !'21, sobre o pro,ieoto n. 39, oeste 
anno, estabelecendo duas linhas de navegação aerea 
desta Capital ;i Porto Alegre. Pag. 628 .. 

Da de Justiça c Legislação: 

N. 39!,, de 1921, sdb:·e o pr.ojecto n. 20 ~. de 
1921, rllcluzinc\(1 os prazos a que sr. refere a le1. nl:!
meJ'O 3. !l92, de 5 ele ,janeiro de 1920, que drspoe 
sobre apo;;enladnría dos funccionarios publicas de lo-
gare;; cxtinclos. Pag. 91. . · 

N. 395, d~ 1\121, sobre o requedmentn em que 
Agostinll·O Mur·Lins da Cosia, agente ela Estrada dd 
nio elo Ouro, pede aposentadoria. Pag. 94. 

N. 397, ele 1921, sobre emendai!_ á p~op~siçiio 
n. 238, de 1920, regulando as rclaçoes, dtre1to.s e 
ohriguçõcs dos Jocadoccs e Jocatarios de predtos, 
Pag. 1H, . 
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N. "~G. dr. 1021, snl11'11 nma rmr.nrln :í. pr<Jpnsicilri 
rr.gu!anclo n Jocac,,fio de Pl'r.clin~. autorizando o ào
YtJI'liO a fir~pr.ncli!l' .~O rnil conlrls ern cnnsLrucciio rir. 
~n"us. Png. 378. · 

N. ·127, dr. •102·1, .~obre n ·pr•oposiçiio n. :IIJ, M 
J!l21, anl.oJ•itaneln n :\ssociat;iio · Gnmmr.wcial a con
''':LhiJ• Pn1[Jt'c.~limo. rc:g. :no. 

D:~ dr ~lnl'inha '' GurJ'I'ol: 
N. :m;, rir 1 !12 J. sobrr. a prnpo~ição n. !l:l, do 

·1 021, J•egulntHio a cnbrn.n!:a fia I axn soll!'r so•rtendo ,, 
Jlag·. " . 

N. IOG, do 1 !l21, ~nb!'c a proposição n. J 05, creslo 
anno, autorizando a J·rfrl!'ma nu posto ele 2" tenente 
do Co1·po ele Marinheiros Nacinnar>R, rir .ToaqninY Md~ 
reir:t ria Hosa. Pag·. 185. 

N. .HJ!l, ele Hl2·J, soll'r·e a PI'O[loRit;liío n. 258, dl'l 
J no. nutl)l'izanrlro a p!'omnrii·0 no posto rlt! 2• l.cnenl.fl
ajudant.o machinista ng tl'I'S .sub-a,indantr.:; que nfirt 
''mnpl~t:wam ainrla o IPmpo de sm•vi('O. Png·. 188,. 

N. HJ, de ·t!l2l, ,.:ohrr. o pr.dido de melhoria rla 
l'l'l'owmn do gnnornl d~ hripnrln, Mignrl Calmon du 
Pin LisMn. Pag·. 189. 

N. ":'!7, rir: 1021, ;;nbrr. o J'rqul':'il)1ento elo snr
grn lo •Anl o'nio Ln iz Sampaio, pedindo mclhoi'ia .de 
J•rrorm'\. Pags. 128. 5!J2. 

N, !38, de J 921, sobrr o pro,inct.o n. 21í. deste 
anno, ost.ahelro!enrln linhas de naveg·açiío arrr!a rlr.~t.i\ 
·Capital :í Porto Alrgre. Pag·. 428. 

8. ft3!l, de Hl~J, sobre a proposição n. 106, deste 
anno, mandando revor·Lrr ao' servio0 da Marinha de 
Guerra, o ront.ra-mcstre rrt'ormndo Antonio F1ran., 
eisco Paiva. Pag. 43(), 

na dr. Ohras Publ ic3s o Em prezas .Privilegiadas: 
N. ft!3· .. de J!l21, sobre a proposição·n. 82, deRifl 

anno, au!DI!'izando o JWül0ngamcnf.o da linha l.ole
~raphira nacio'na! rle Lavras a Carmo do Rio Claro, 
no :!Mudo dfl Mjnas Gcracs. Png. 268. 

N. 4J.I, do J 92 I, sobre a proposiçito quo nu! ori1.a 
a morlificacão do Pl'O.irct.o do porto dr Parnnagmí. 
T'ag. 2ü8. • -

D!l r! e Redacção: 
N. 377, de ·l!l21, rcdacçiiü final rio projecto dei 

Senado, n. !l, deste anno, P.CJHiPfl;!'anflo oR vrncimentos 
·dos J'unccionnrios civiR dos Arsrnans rlc Marinha do 
Pnl'á e .do Mnll·o Grosso nos elo llio do .Tanciro'., 
Pa.g:;. 17, 87. 

N. :178, de Hl21, redacção final das emenda's do 
Rr.nado tí. proposieiio da Camat·a do.'! Depu lados n. Hl:l, 
dil ·l !l.?H, manr!undu srpnrm• n · :;ecção ·de Eleci.l'icidndro, 
du clt~ Ol11'!lti, nu Ca'n da Moeda. Pug·s. n, 87. 
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N. 392, dr. 1021, .rcrlneriio finnl elo prlljccLo' do 
Senado, n. 12·1, dr IH2·1, âutorizanrlo o Governo a 
conf.radar com Joiin ~faria da Silv3 .runior, ou ém
preza que organizat·, a conslrucçã0 de predios rle&li..., 
nados íL rcsidcncia dds funccionm•ios puhlicos civi~ 
o milil.a•:•c;; r. opcrari-os rln IJnião. Pag;;, 48, 85. 

N. lj07, de 1921, redacção final do projecto do 
Senado, n. 87, de 1!121, mandando pagar (t~ viU\·as 
dos nfficiacs c praças do CoJ'fJO de Volnnl.arios d:t 
Patria I! da Guarda Nacional que scJ•viram ua gue1·ra 
contra o' Pa•:·ag·uay, o meio soldo a que se rr.ferc a 
lei u. 1.687, de 1907. Pags. 187, 100. 

N. 408, de 1921, redacção final do projecto u. 3G, 
deste anno, garantindo auxilias ;í .l~scola de Engc
nha·ria de Bcllo. HrnizonLc. Pag·~. 187, 190. 

N. H!l, de ·J!l2'1, redacção final das emendas do 
Senado á proposição n. 260, dfl 1 !l20, qur~ organiza 
a Conf.abilicladc Publica fia Unil'io'. Pag·. :318. 

N. 422, de J 921, redacção final ua emenda uo Sc
nauo ó. proposição n. 92. deste anno, abrindo credito· 
<ln 3. 700:000$, pa•~n duplicação daR linhas da Estrnrta 
de }.'erro Contr.al do Brasil. Pag. 3't5. 

N .. ',23, de 192.'1, rerlacçfio final do projr.rf.~) n. 37, 
dest·~ anno, prorogandu a sessão legislativa. Pag, :HI5. 

N. 124, de 1921, redacção final do projecto n. 69, 
de 1920, que manda J·evcrter ao scwvico activo do 
Exercito n lrmenl.c-coroncl João l"Tt'ílarlolpho da 
llocha. Pag·. :l.\.7. 

N. 125, de 1921, redacção final dô projecto 
n. 20 A, de 1921, reduzindo os prazos de que trata a 
lei n. 3. 992, de 5 de janeiro do 1021. Pag. 375. 

N. 442, de '1!)2'1, redacção final do projecto 
n. 1, deste anno, fr•;·ianrlo o rlm de Natal. Pag·. 451., 

l'l. 1,147, do 1921. redacção final r.lo PL'Ojecto n. 35, 
de 1921, autorizando o cJ•cdilo JlUI'~ restituição' do 
direitos aduaneiros pago pola ConLmental ProductR 
Company. Pag. lt8l . 

N. '•52, de 1921, redacção final da emenda do 
.Sonado á proposição n. 47, dn 1921. <tnc e.sl.enrJe aos 
ofi'iciacs inferiores e volunta~·io's da Pntrm o soldo 
das tabéllas A, B c D da !':li n. 2. 200, de i910. 
·llag. 608. 

N. ~53, de 1921. l'cdncoão J'innl _dç1 projecto n. 32, 
do 1921, autorizam! o a ·constrncçao de casas nara 
·fnnccionarios. Pag. · !128. 

Porto de Paranaguá- Parr.cet• n. ~111. rlc Hl21, modificando n 
·pro,ieoto e OJ'cnmcnl o. Png·. :?68. 

Porto do Rio de' Janeir~::.._ Parece-r n. :188, de 1021 c mnenda á 
pro'poRiçüo n, 94, deste annn, autorizando o m·renda
mento dcs!e porto. Pags. a a 45. 
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Fredios pura residencia de funccionarios nulllicos c operarias 
da Uni!ío. (Pro,iec'' n. i2l, do ·1920, nnt.orizando a 
consl!mcçfil).) Pug. 12, 8ij. 

Premias: 

Ao nvindot• Edú Cha\·e:; pela Viagr.m aeroa dcsla Capital 
a Buenos-Aires.· (Propoúr;ã.d n. H2, ele 1!)21.) 
Pags. 57, 271, 391, 583. 

A Jsaias Francisco Fcl'rciru, gunrJ.,-frcios da Eslrada 
de Ferro Ccnkal do BJ'U:;il. (Parece!' n. '•01, sobre 
a proposir,iio n. 1.07, deste anno.) Pag·s. J7D, 29G, 
327, 3"-G. . 

A D. Carmen de Andrade Braga, laureada pelo JnsLfLuto 
Jllacio~al de Musica. (Proposição n. 122, do t92i.) 
Pag. ::lf.i. 

Aos eampeõcs de tiro nas Olympiadas de Anluerpiu. 
(JJroposição n. 113, (ÍC 1921.) Pags. 58, iSO, 296; 
327, 3·í6. 

Projectos: 

;'{. J 21, de 1020. nulorizando a consLrucçfio de p1redios 
destinados :i residencia de funccionarios publicas c 
operarias da União. Pag. 12. · 

N. 70, de 192·1, l·cgulando a contagem de tempo de ser
viço para referína dns medicas c pharmaceuticos dd 
Bxercito e da !kmada. Pago. 12. · 

N. 9, de 1921, equiparando os vencimentos dos funccio
narios civis dos Arsrnaes de Marinha do Pará c de 
Matlo Gross.o ao·;; do Rio de Janeiro. Pag. i 7. 

N. 33, de Hl21, considcrnnrlo de utilidade pul1lica a So
ciedade Bra~ilcira de Scirncias. Pags. 20, 87. 

N. 3fi. de 1921, aulóriznndo a aherLUI~a do credito ele 
200:000$, para I'I!Slif.uição rlc direitos Tndevidamente 
pagos pela Conlinenlal Products Company, proprie
t.aria do' frigorífico Osasco, no Estado de S. Paulo. 
Pags. 28, 327, 3Hl, l1:iO, 481. · 

N. 69, r! e 1920, mandando reverter ao Exercito o tenente
coronel João Philadelpho da Rocha. Pags. 29, 2i2, 
328, 347. 

N. 36, de 1921, autorizando o Governo a garantir á Es
cola rle Engenharia de Bcllo' Hori1.nnte auxilias on 
,qubvcnções. Pags, 50, 87, 138, 187. 

~. 87, de 19,20, mnnclnndo pagar ás vi uvas c filhas sol
t~iras clo's officiar.R e p·~aças elo Gorpo ele Voluntarioo 
da Patria e da Guarda Nnc1onal que serviram nn 
guerra do Parnguay, mrio soldo da patente· de seus 
ma !'idos ou pnes. PD.g~. 86, 138, 187: 

N. 31, de 1921, elr.vnndo os vencimentos dos funccio
narios da Policia Muritimo. rlo Districto Federal. 
Png. 87. 
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N. 20 li, ·le I 021, p·~•.lvidmlCiando sobre apo'senladoria dos 
ft. ncCJ!marios pu b! ico" Li e cargos cxLinclos. Pags. n 1 
a 9ft, 311, :lHi, 375. 

N. 37, de 1921, prorogando u sessão legislativa até 31 de 
dc~emlii'O dr, :ltl:>. l. Pngs, ~72, 327, :.l.\5. 

N. !. .!c 1021. d•~clumnrlo fr.·t·iaclo nacional o dia. de Natal, 
;!5 de dezembro. Pagii. :530 a 345, 450, lt51 a 455. 

fi' . .'l8, ri c 1 !l2t, mclhoranclo a reforma do· cabo do Corp~ 
de Bombeiros, .Toüo de A!:·au,io Fortes. Pags. 405, 
GOO, 03G. 

N. L 17, é/e Hl20, mandando contar tempo para mclllcria 
de r~;J'orma, ao maj.)r .Tustiniano Fausto de Araujo. 
Pag•;. 408, 501, G37. 

N. 30, d,) 1921, autorizando o estabelecimento de linhas 
norcag enlr" c;;fa Capital e Porto Alegre. Pags. 1128, 
029 o 

N. 40, de l 9:21, ab~indo. pelo Minislerio da Guerra, o 
credito de 70 :~35$200, para pagamento aos funccio~ 
narios do Col!egio Militar do Rio de Janeiro, de per
centagens concedidas pela lei n. 3. 990, de 1920. 
Pag, 487. 

N. ·41, de 1921, cnnsidarando de utilidade publica a So~ 
ciedade Alliança Commereial dos Retalhistas de 
Mac~ió, Estado de Alagoas. Pag. 489. 

N. 100, de J 92f1, concedenclo aos ltcNJciros dos officines 
:fallecidns no nnufrug·io elo SoNmões, ·OR favo·rcs da 
lei n. 2.5!t2, de 1920. Pags. 406, 500, G01, 635. 

N. 29, de 19~:l nntor·izando o Gove·~no a despender aL1! 
20. ooo :ooo$, r•arn, no DislT'icto Federal, construir 
casn~. Pag. 576. 

N. 32, de 1921, mandando construir· casas para funccio·
nario~- Pag:. ii76, 528. 

Promoções: 

De segundo.:; tenentes aiuàante!' de mnchinistas. "(Pl'O'po~ • 
siçüo n. 108. de 1921.) Pag. 3. 

Dr. sub-ajudantes machinistas no posto de 24 tenente. 
(ParecGl' n. H19, de 192·1, sob:e a proposição n. 258, 
di) 1920.) Por,. 188. 

Proposições: 

_, 

' I;• 

:1. J os, de J !12!, prom·wcndo os segundos tenentes aju
dantes de m,ac.IJinistrrs que contarem 15 annos de ser~ 
viço. Pag. 3. 

N. 03, ele '1921, rPgulundl) a c~lJr·ança da taxa sobre sor~ 
tendll que deixar de ser m_corporado ao se:vrço da 
Exercito. Pos-s. '• a 7, SG. 
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N. 81, de 1921, ahrinclo credito de ü8 :000$, para paga
mento rias ullimnR clcRpr:sas {!a Commissão de Li
mites ent.r•e •1S 'l~star.los rio .Pai'Un!t <.! flnnla CnLhnrina. 
Pag·. :11 , 

:i. üü, de 1921, considerando' do ut.ilidadn publica 11 Centr·o 
da Boa Imrlll'ensa. Pags. ·J G, SG. 

N. 71i, d"- 1921, considet•ando de ul.ilídarln publica o Itt
stiluto Hi~torico n Geographicn Rio-Granden;;r e n 
üisrwn~a·rio dn. C:i!Mia, llhahlino do Atnnl'al. Pag,~. 15, 
!!li. 

N. :H, de '192'1, concedendo licença ao· cngonlleiro Luiz 
Au!:,•mlo Pereira de Queiroz, pao:·a a consi.J'UC\~ilo de 
11m canal deslinuclo n iigar as bahias de Cananéa c 
Paranaguá, nos Estados de S. Paulo· e Puraná, 
I'""'' "O " '>7 "'o·="· - n . .... 

N. 77, clP 10.21, mandando emprega~· os saldo~ do~ col
Jegins milit.are~ cm melhoramentos ntl's rMp~cl.ívos 
edifieiog e r!ando P'!'O"idnncias sobre var·ios assumplm 
na allmini~t.raçfln ela gtwrra. Pag's. ::n a ~~, 

N. 88, de ·1.921, concedendo ru·mnin ú E"cola rlü Enge
nhari,n de Porto A,Jegt'f,•. Pags. n. 87, 1:18. 

N. 90, rio Hl21. autorizando a desapt•opriaçiio' llo terreno 
nncl.l funcciona a Escola do Mincrios e Combustíveis 
do Seorvi(;o Geolog·ir:o c Minnrnlogico. Pags. ~:'1, ~'1:2, 
328, 3-l7. 

~. !H, -c! c 1!12·1, alitorizando o GoYerno' a at·rcndar, me
diantfl concurrencia publica, o porto elo Hio de Ja
neiro. Pags. H a lt5. 

N. :100, d!l 1921, alltorizando a abertura, pelo Ministerio 
das Relações Exle•r·iorcs, do credito do 1 O :000$, sup
plemen tar a ver h a L' elo art. 1 G <ja lei n, 4. 242, dl1 
5 de ,iam'ir·o· ele J!l21. P~gs. ·'<ii, '1110, 21.n, :1:?8, :l!li. 

oN. 101, de Hl21, autorizando a abertura, pelo Minisl.crio 
da Guerra, do emdilü e~pecial dr. ·lO :97·1$1192, para 
pagamento iii:' di:!'fcrenca ele v·encimenl.os a aclju ntos 
de ]'lfOf~ssor·~A da J~séola Militar. Pag~. .\H, G3L 

N. 102, de 1921, abrinrlo, pr.Jo Min istorio da Fazrnda, o 
,credito dr. lj/o :35:1$::302, para pagamento ao de sem~ 
hargndo·r Fc•rnando Lniz Virira Fr.rr{'ira, Ptn vit·lttd<~ 
I I '. ]' . . ]'> ·- "11 ""'' {C SP.n PJlÇ.O, ,jllltela!'Ja, ,.ag~. ,li,_,., wOol, 

N. 7'1, de 1921, concedendo favo,~·r.:; ao vn!tmtario da 
patria, Dom:nr;os He~lhi\a, PagR. tiO, 8G, 

N. 87, dil ·1921, uln•imlo, pelo Minislc•:'to ela l''azonda, o 
C!'<Jdito d(~' 3 :6GO$, para \)agamen!o n .lu!io Tnrgino 
d:t F'onscca. i•ags. Gl•, 85. 

N. !l2, de 1!12!, abrindo, poJo' l\lini~t.erio da Viação r. 
Obt'a8 Publicas, o cr·edilu de 3, 700 :000~, para a con
cluiião (Je <Jhr·as na Esl.rad'a de Ferru Cent•:·al do 
Brasil, Pags. 50, t78, 3~5. 
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N. J O[), de W2l, rllvngando n urt. 1" ela lei n. ~L070 A, {ln 
81 ele dezembro de I !Jirí, na Tml'le cm que mandou ~ll"
•pendor a applicar.~ilo da renda especial aos fundoti dB 
rc.•gale de papel-moeda, ouro, ele. •Pag. fiG. 

N. J 10, tle Hl~J.. auluwizundu' a abertura, pelo l\linislel'io 
·dtt Guerra, do credito de lo :07 4$1U2, para pagamcnl.u 
drrvido :wo capHãcs do Exercito, AlberLo Pequeno, 
Nilo llibcit·u rle Oliveira Vaz c Luiz Sanliago. l'ags. 57, 
t21, 582. 

N. 1 J I, de 10::!1, aulori·r.antlo a Atitiucia~;ão Commcrcial uo 
Nllo Hiboirn c!e Oliveira \'at. u Luiz 8auliag·o. Pagti. 57, 
37\J, 182, 500 . 

N. 1•1:!, de l!l2·1, cuueedeiltltJ JH'Cillio uu aviador Ellú 
·Chave~. 1:01110 inclemniza~:ão das de~pcsas que fe1. 
jH.ll'<l l'CUliZ<;tl' " IJIJl'W!'ôO UCL'CI.l do Jlio du Jaueil'U a 
Bu•J!IU~-Ai t'CH. i'ag·:;. fi7, ::!71, 3!J1, 583. 

N. J·J:), d•J l!l~l. aulut·izaudo a.aiJcrLura, pulo l\litlitilorio 
,cJa GuCI'J'a, du' c:·cdiLo du :.!:3 :000$, para pagarnenlo <1 
uive•!''"~ nwmlwo~ du 'l'it·o ao Alvo, que t.oHJaraiiL 
pai'Le na~ Ol~•mpiaua,; de 1U20, cnt Anluerpia. 
J'ags. 58, !80, :.!!Jü, 3:::i, 3Hi. 

N. ll·í, tle 1n21. ·PI'ovirlcndando sollre eur:;u de inLeJI
clenl;.•~ IHt\'::tc; na E~enla de Inlcncletr!u:; tlu Exercilu. 
Pag·. 58. 

:"1, %, d•l '19~!, fixando a:; tle.;pe:;u~ do ~linislcrio' da Fa
zenda ::m:·:• o excrckin de Hl:2.~. l':tg:;. 80 a 8í', :!Uli 
a 311. 

N. 1•.15, il1~ tU:.! 'i, fixando aK clr.:;pc,;n;: do i\linis/Nio rlaK 
neh:t\;.üc,; Exl.t•rif!l'l):i pal'a ll CXCI'Cicio de 1U2:!. 
I•ag;. !lO, 50:1 a 51 iJ • 

N. ~üO, riu ·/n:!J, org-anizumiu a Cnnlal.lilidarlt1 l'u!Jlica 1Ja 
UnEh. Pag:;. !l5 a 113, 283 a 205, 311:!. 

N, 116, dú 1~•2t, fixanrlo as forças de lr>L'L'a nm·a o cxel'
cicio de 1!12:2. Pag·. H2. 

N. 243, de J!l:W, ab1·inrlo', pelo ~I ini,.;lcriu da Via~ãn, c:ru
rliLo <lc !)1. 500:000$, para pagament.Q de culll·Jli'O
mi:;sos do J..loyLl H't·a~ilcii'O. l'ag·s. 1'7:.l a :175. 

N. 2. do Hl:?.l, ;nundand.J consl.t•nir 11111 cdificio l)U capil.al 
da Ballia, paI' a a llcpnrl ir; ii o do 'J'r~ lcgl'aflhO. Pags. 175, 
3Mi, 3'7 4. 

N. !ll, d~ 10~1. ~lil.lm'dinanào :i Delegacia Fiscal rlll l'a
.rmni a Mésa Lle 1\enrlas da Fr)~ clu lguussú. Pag~. t7li, 
:.HG, :175. 

N. !J7, do lUZI. ahrinrln, pelo !\lini.slc!·io ~~~ Viat.~ãn, o cl'o
diLo de ii\7 ~570$.\!lO. pam ltqu1dar;.ao tlo contas tia 
commissiio de linilns lnleg1·apllicas ele Mat.Lo Gi'OStin. 
Pags. 178, 200~ ~1~27, ~J.í:G. 

N. 10'7, de l!l:!·l, coneeciumln prjJntiu a Isaia~ Frantlitico 
IFül'l'lli•~a. guaPda-fl'•3io da E~/.rada llo lt'L'L'L'O CcnLral 
:lo B1·asil. Pagos. 1.70, :!9G, 327, 34li. 
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N. H7, ele f021, nulorizunclo n nbcrl.nrn, pelo ~Iinisleriri 
da Gue!'!'a, do eredito elo 17 :uoo:p; para pagamento a 
diversas praças do J~xercito, Pag·s. 236, ~22, 58:1 . 

.N. JlS, Je 1 D2J, approvancitl ns t.lcspeoas ei'J'ccluada~ com 
a J•ccepcão elo;; Heis da BcJs·ica. Pag. 237. 

N. I H1, de I 021, emendas da Cama•:-a do ii De pulados ao 
pro,icli}LO, que reglda a:; promLições nas repartiçóe~ 
elo Fazenda, flag·, 241. 

.N. 120, de 1921, fixando a ii despesas elo Ministerio da 
Justiça para o oxercicio rle Hl22 .. Pags. :H2. -131 a 
449, 530 a 575. 

i\'. 84, de 1021, fixando a~ de;pesas do Minislerio Lla 
Guerra para o oxereicio de 1922. (Pru:·eccr n. 41~, 
llc 1921.,1 Pags. 250 a 263, :380 ,a 300. 

;-;. !!8, clt! 1021, aulorizanclo tt abcrtu.ra rio ct·cdil..o tlu 
· ~.; :6·50$, para pagam~nto a Godo'fredo Cavalcanti da 

Cunha Vasc-oncelloa. .(Parocc:r i1. ,1115, rlt3 1921.) 
Pag.>. 268, 390, 150. 

N. 99, de 1921, autorizando a abcli'lllra do IJreaito elo 
i! :592$~75 para pagamento ao capitão João Ferreira 
rhl Carvalho. (Pai'Cccr n. 4 J 6, de 1921.) Pags, 269, 
39!, 500. 

N. 103, de 1921, autorizando a abertura do credito de 
252:511$587 para pe:gamenlo na Fabo:-ica de Ferro 
de Tpanema. (Parecer u. 4.J7, de "1921.) Pags. 270, 
375, 500. 

fi. 121, de 1921, autorizando a abel'lura, pelo Ministerio 
da Guerra, do credito dP. 956$661 para pagamento ao 
1• tenente ,\ndré Berna•;dino Chaves pela regenr.ia 
nas Escolas Mililar e Pratica do Exercito. Pag. 313., 

N •. 122, de 1921, autorizaüdo a abrir, pelo l\Iinisterio da 
Jmtlça c Negocias Inleridres. o credgo de IÍ :200$ 
para pagamento de p:>cnuo de viagem a D. Carmen 
de Andrade Braga, laureada no InstiLulo Nacional do 
Musica. Pag, 31 . .\, 

N. !23, de 1921, autoriza a aberLura, pelo Wnísterio da 
Fazenda, do eredil.o do 35:839$274 para pagamento 
a ,Todé Sobral Bitf.cncourl, cm vlrludo de sentença 
,judiciada. Pago. 3t.L 

N. !2·1, ele i92J, autorizando a abertura, pelo Ministerio 
da Guerra, rlo nredito de 62 :792$ para pagamento 
dü :1iarias nn:< Escolas de Sargentos de Infantaria. 
Pa6. 3H•. 

N. 125, ele 1 !)21, autorizando a ilbertuo:'a, pelo Ministerío 
da Agricultura, do credito de 6.100 :000$ para paga
mentos a drversas cmprczas. Png. 315. 

N. 12ô, de 192!, autorizando o Presirlcnte da Republica 
a m~ndar Hupprimir na le.1 que ~~egulamcnla a exnlo
raçãd ele seguros no Brasil o adjectivo -'Lt1'banos, 

.Pag. 315. 
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N. 127, . d·J 1 ~:~1, fixando as despesas do :Vfinislerio da 
Ag'!'tcullurn, lnduslria c Commcrcio para o cxc·r·ciciu 
de 1922. Pag. 315. 

N. 12il, .de 19:31, fixando as despesas i.lo lllini~terio Ju 
Marmha, para u exet·cwio de 1922. l'ag·. 3fi5. 

N. 1:!D, ele Hl21, auLuJ·izaurJ0 a eonslrucção Jo edifício 
1la:•:t ín>la!lação ela C~mara dds Deputados. Pag-s. 377, 
·iZ~\ ·iS~, 403 a 490. 

N. 130, •:ie 1921, aulo•::iza ü abrir, pelo Mini;,f.8l'io da Agri
cultura, o cr~dilo de I 2G7 :895SGGZ, al'im ele coneluit• 
ajuste ()flm A. !:;antas & Comp, Pag·. ·l02. 

N. 13.1, de 10.~1, autoriza. a :tbrit•, pelo lllinisleri-o da Fa
zenda, o credH.o de 703:000$, pura r:ompra rlc ntn 
•~dit'icio pam a Delegaciu. Fiscal elo Thcsout•o' (~tn l:'cl'
nambuco. Pug. 402. 

N. ~7, d'" 1021, estendendo r\os ofl'idaes. inferiores, :;t·a
duaclo> c volunL~rios da Patria, o soldo das Labellas A, 
C o D, da lei n. 2 .. 200, do Hl20. Pae·;. HJ, 581, 607. 
üOS. 

~. J 3·~. ele Hl21, fixando a;; dc;;posas do l\finisleri.o da 
Viação o Obras Publica~, para o exercício do 1922 .. 
cPag. 48!~. 

!'1. 13S, de 1921, autoriza a abrir, pelo Ministerio da l!'a~ 
zenela, o credito de fJ :591$130, para pa,gamento ela 
vc:1cimentos devidos ao commandante dos guardas da 
.Mesa do Henc!us do Porto Acre, Olympio Coutinho. 
Pag·, 58fJ . · 

N. 13>, de 192'1, aulomu a abril·; pelo ~Iitüslerio' da :Fa
zenda, 'l '"edito de 23 :75.\$780, supp•lementat· á 
verba 1.5" e Administração c custeio elos proDrios na
cionacs ». pag. 585. 

N. 135, de J 921, autoriza a abril', pelo ~Iinislerio do In
terior, um credito de !18 :7HM<H, JlUl'a pagamento a 
funecionarios do· mesmo minisledo. Png. 585. 

N. 13G, de :1921, autoriza a abrit'. pelo i\Iinistcriu Ja :Fa
zencla, o credito de 100 :225$, para pagar .iuros. à c 
apoliccs a .T·o~é Lopes Martins c outros. Pag. 5~5. 

N. ,J37, de '19:?.1, nutorir.a n abri:', pelo Minist<~rin da Fa.., 
zr.nda, o c:.wlil.o de 215 :9GG!3100, pal'rt pagamr.nto ao 
·o:·. Antonio B'<~ptista l>crcim, em virtude de sen
tença judiciaria. Pag. 586. 

i-!. 13S de 1 íl:? I, manda trasladar para o Brasil o co.;po 
de'D. Tsnbel de Orleans c Bragança. Pag. 580. 

N. 'l:lfl, ele 1921, ]Wovidcnciando sobre o alistamento d<l 
J•eerutas para o Exercito. Pag. 586. 

;li. J.'cQ, do 1921, dcel:wanclo sem effeito o u•:ot. 12 da lei 
n. lt.028, elo 10 ele janeiro' de 1920. Pag. 587. 

N. lld, ele 1021. mllorizu u nomeaç1io de tres eng·cnheiros 
p:u·a em I)Ommissão verificarem as condições elo tra
fc~o da Eslrar.l~ de Ferro Rio d'Ouro. Pag. 587. 
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Ramal Ferre o do Santa Be.rbara -- Pag. fttiO. 

Recepção dos Reis dos Belgas- P•i'UJlUSição n. 118, de J !l21, 
H!Jl.ll'1JI':I!ldu as conlaB t.las uc~pc~as feita~. Pus·. :J37, 

Reformas: 

Ve .IIIU<JU in1 Mu't'l:im da Ji(l,a, nu posl.o du .'.!" tenente Llo 
t:n.r·po dt~ ~~~tt·inbeinl::' l\'acionaes. (!'UI.'ecer n. -IOG, 
d•J l!l:?l.i Paa~. ltl:Y, ·íll:l, r.oo, G:.J.í. 

Do ;;-cnet•al M igud Cnlnwn riu .Pín LislJuu, vcclinrlu me
lhoria. (Parel!cl' 11. H1, de l!l2l.) P'ag·. HJO. 

Do eabn du Corpo ue Howbcio!·o~. João de Al'llu,io Fu'rtcs, 
(Pat·ecer n. !j:?S, tle 'I!J2·1 c projecto n. ~8, de l!J21.) 
J>ug·s. í 03 a -íllG, GO !, G:J5. . 

Do sat'Sl'lll n n,jurlante do E:xe1·e i tu, Anl.un iu Lu iz de 
Sarn.paio. (Parecer n. 437, de 1\J:!L) I'agô. 4~8. 5U:J. 

Reforma dos Correios- Pat·ccet• n. :J98, de 1!J21, so'bt·u pt·o
,ieot.o allerando l.aLella. de vencimentos dos funcdo-· 
m•!'ioti doo Correio,;. Pag. 151. 

J\egimontos da C amara e do Senado- O l'l'icio do Sr. 1" SecL'fJ
Lal'io da Camur·a dos Deputados, conununicanrlo ·ler 
e,;ta Casa do Cong'!'esso appro'vaclo um requerimento 
em que se pede que as Mesas da Camara c do Scnadu 
e5tudcm as alterações necessarias nos rcspecLivos 
Hegimentos, nu sen!.ido de drut• mal'Cha uniforme aos 
orçamentos· cm ambas as Casas do Cong~esso. 
:Pag. 91. 

Requerimentos: 

Do SI.' • .r-osé Dio'nysio Meira, ~olicilando melhOJ·ia de rc~ 
i'orma •. Pag .. 4. 

Dfl D. ~la ria Cal' lota de Azambuja Costa llereira, soli
citando uma Jlensiio. Pag. 215. 

De Agoolinho l\Iarlins da Costa, funeeionario da Es~rada 
do Rio do Ouro, p!!dinclo aposentado\• ia. Pag. 9-í. 

De D. JacinLha do Carvalh-o Barbosa, fazendo rcclamacM 
'sobre montcpio. Pag. 4-l!J. 

Dll D. Maria Luiza Vianna de Souza·, solicitando o paga
mento de vencirnonLos não' ·recebidos por seu mn
rido, (Ptu•ecü:l' n. 1::i0, do 1921.) Pag. 529. 

Jlo)Iuerimentos de ordem: 

Do Sr. Alfredo E IIi~: 
Pedindo ut·gcncia para -discussão do llai'Cc-cr 

suure as el)'Hmdas ao pr·ojccto do inquilinato. Pag. 575 •. 
SoliciLandn que volte á Commissão de Finan~.as, 

o' -v é to do SJ•. Presidente da Thopublica á resolucão 
I'ei'ercn te. ao Dr. J o~o Chavos -Ribei_1'9.. 'PBI!' ., G92 .. 
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Do Sr. !\Ligu el de Carvalho: 
Ao l\linislcrio ela ~Fazenda para srr enviada capta 

do rcqucrimcnl.o cld adm.inisLraclor do Hospital Mm·i
lima Müllcr dos Reis, sob.rc d islrilm i cão de taxas de 
caridade. P[ig. H!l. 

Do Sr. Paulo de Frontin: 

Sobre o véto do Prefeito n. 5~, de 1021. Pag. 211. 
Pedindo urgcncia para discussão do p.ro,jecto 

n. 1, dcsle anno, feriando o dia de :Natal. Pag. 449. 

Do Sr. João Lyra: 
Pedindo u.rgencia pa:r·a discussão' c volaç[LO da 

proposição autm•izando a construcção do cclificio para 
a Camara dos· D~putDJdos. Pag. 482. 

Restituição de direitos indevidamente pagos pela Continental 
Products Company, (Parecer n. ~82, de 1921.) 
Pags. 27 a 29, 327, !150, /181. 

Reversão a!l Exercito- .Projecto n. 69, ele HJ20, a favor do 
lene:1te-coronel João Philadclpllo da Rocha. Pags. 28, 
212, 328, 347. . 

Reversão ao serviço da Marinha de Antonio F:~ancisco de Paiva .. 
(hrecer n. ~39, de HJ21.) Pag. ~GO. 

Seguros (·exploração e fiscalização)- P-roposição n. 126, al-
. torando o decreto' n. 1.1. 593, de 31 de clcze·mbro de 

.i 920. Pag. 315. 

Senado Federal- Proposição n. 129, de 1921, abrindo credil1> 
pa~l construcçüo do edifício cm que deve funceionar 
essa Casa do Cong•~es&o. Pugs. 377, ~22, 482, 493 
a 499. 

Sessão legislativa-Prorogaçã.o até 31 de clczemhro de 1921. 
(Projecto· n. 37, de 1921.) Pa,g-s. 272, 327, 3!15. 

Taxa sobre sorteado que deixar de ser incorporado ao serviço 
do Exercito. (Pawecer n. 37G, de 1921, sobre a pro
.posição n. 93; deste anno, regulando a cobranca.) 
Pags. 4 a 7, 83. 

Telegramma dando' ~anta das homenagens que no Estado de 
S. Paulo, foram prestadas ao Dr. Francisco Sal
danha, pt'Csidente do Tribunal de Justiça do mesmo 
Estado tl):or occasião do seu fallecimento. Pag. 9. 

Telegrapho Nacional- Parecer n. 400, sobre a proposição 
n. 2, deste anuo, autorizando a conslrucção de um 
edifício pa:ra séde do Telegrapho na capital da Bahia •. 
Pags. 176, 311, 346, 374. 

Tempo de serviço (Contagem de) : 
.Aos medicas e pha,~maceuticos do Exercito c da Armada. 

(Projecld n. 70, de 1921.) Pags. 12, 60. 

S.- Vol. :VII 3 = 
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Ao major Justiniano Fausto de Araujo. (Parecer n. 430, 
de 1021, sobre o projeol·o n. 117, de 1020.) Pags. 408. 
501 e 637. 

Utilidade publica: 
Reconhecimento do Centro da B'oa Imprensa. (Proposição 

n. 66, de Hl2.1.) Pags. ·15, 86. 
Reconhe-cimento do' Instituto Hislorico e Geographico Rio

Grandensc o o Di.spensrurio da Gloria, Ubaldino do 
AmaraL (Proposição n:• 76, de 1921.) Pags. 15, 86. 

Ileconhecimcnto da Sociedade Brasileira de Sciencias. 
(Parecer n. 380, sobre o projecto n. 33, de 1921.) 
Pags. 20, 87. 

Reconhecimento da .Sociedade Alliança co·mmercial dos 
Hetalhistas, de .Maceió, Estado de Alagoas. Pag. 489. 

Vétos do Prefeito: 
N. 19, de 1921, á reso.luçãó do Conselho Municipal, re

vertendo ao quado:·o activo do milg'isterio D. Elvira 
Benevcnut.a Lbl.Jôa Barbosa. Pas·. 12. 

N. 23, ele 19·21, á resolução do Co'nselho Municipal, abrindo 
credito pa:·a pagamento ao pr-ofessor Paulo Alves de 
Carvalho. Pag. 12. 

N. 33, de 1921, á resolução do Conselho Municipal, equi
.parandc os vencimentos dos praticantes, quartos es
cripturari•J's e cont'~rentes do imposto do gado aos 
terceiros escriplurarios da Directori•a Geral da Fa
zenda Municipal. Pags. 13 a 15. 

N. 2-4, de 1921, á resolnção do Conselho Municipal, que 
manda ·contar tempo a favor de D. Coema Hemeterio 
dos Santos Pachcc.a, adjunta . de 1' classe. Pag. 86. 

~. 20, de 192:1, á rcsolu~ão do Conselho' Municipal, que 
rcinleg'l'a no cargo de guarda municipal, Estevão' Gon
çalves Outeiro. l'ag. 86. 

N. 1, de 1921, á resolução do Conselho Municipal, que 
manda rcintegral' :1 professora D. Leonilla de Me-
nezes Souza. Pags. 88, 212. · 

N. •:17, ele 1921, á resolução da Conselho Municipal, man~ 
·dando contar tempo a D. Maria Adelina Zumeteg,· ex
Sorour, aajunta de 2• classe. Pag. 88. 

N. 34, de 1921, á resolução do Conselho Municipal, equi
:pw~ando os vencimentos dos cabineiros dos eleva
dores da Prefeitura. Pag. 88. 

N. 40, ele 1921, á rcsoluçüd do Conselho Municipal, dcter
ininando que os regentes do turmas da Escola Normal, 
não diplomados, possam realizar provas de doccncia. 
Pag·s. 139, 2:11. 
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flrinwim sessão da deoima rrlmeira legisl~tU!'a do Congmsso Nacional 

.\C'l'A DA itEU.NLi.ú, EM J DE NOIJ E:\ll!llú li E '1\J~l 

PllJ::iiliJJJNGlol IJU SH. J3UJJNU J)J:: J.>.\1 V,\, 1'1\J::::;WllN'l'J:: 

.\';; l~ I~ 1/:! IIIJI'll:; tWIIHIJI-,,1~ [JI'CSI!Il)l.!:' i.J' ,::;,·:;, :\leiidlllll;tt 
Mut·Liw;, Cn,;la ll~tt.h·igue:;, JJt.:n.iamin Dat·ro:;u, Eluy de ::luu~a. 
\'enauci" Neiva, Euzebiu de Andrade, AnLuniu Moui~, .Paulu 
de l•'t•onl.in, Ber!lttl'du ~louLcil'o, Alfredo E li is c Cario:; Cai'Úl
cuulu. (H) 

De i xam de eumvarccer eout cau:;a j uslil'ieaua o:; ::lr.'. A. 
~\wrudo, t:uulw. .Pcdru.,a, ,\bdia:; :leves, Hul'llJelwgildll t.k i\lu
J'llt!>', Alexandr·inu de Alenettl', ::Hlvcl'iu )ict·y, L11pe:; Uun~ulve:;, 
LUlii'U i':)nd r·é, ,J u,; Lu Cllern Jlllli, lnt.l i 11 til• U m,;il. U ut.lofretiu 
\'itUHia, ,José Euxcbiu, Fl'lix l'acl1een, Anluni1111 I!'i·cil'l', J11ftu 
'.l')IU!llé, .Fl'UJ\Ciscn Sú, .Ju:ill Lyl'll, '.l'uiJiu:; nlunl i:ÍI'U, Anloniu 
:\la,..:;a, Cal'!lei.J·11 da l:iillllll. ~laJJIII~I Unrlm, Ilu:m ~~ ::ii!va, .\i'llii.Í" 
,.:,.·"~"• Uliveira Vallad;i11, t:r1111;al11 Jlri))ell\IJI~I'i:;', t'il)III'ÍI'a dr• ~!e
li e1 .. e:<, M1111 ix t'ut.il'•\ lln y lJtti')1Li:<a, JJc I' ua l'd i nu i\lon L e Í!'ll, .I crn-
11)'11111 Mnul.eÍI'n, Mal'eiJio dr• L:ll:l'i'da, !\'il11 i'ITlllllia, ~lrrd1):;l11 
J.ual, !\1 ig11el t.lu Lim·va!IJn, t'alllJlaio Cor'I'Ôll, fi'ÍIIl'Jt Maclwdr•, 
Jt:ul! ::it.H\l'e~ . .J!'i·ancii'l:ll i':lalle:<, :\drdp!Jo Urll'do, AIVlll'll t.le t:al'
\alllrr, Jo>'!] MUI'Iinllll, J>ecl1'11 Uelc:;l.inr\ !tatuo., t:aiadn, Ui~llt.:-
1'11'" Mal't.[lll~>', Xavie1· da :3ilva. LaUI'" l\lüllt.:l', Vida! Jtanl"'• 
l:'ol ippe i:ielunit.ll, Suat·e,.; du:; ::iuul.us, CUI'I"" lJaJ'IJn:;a e Ve:;
[Htcio t.le AbJ'eLI (51). 

O Sr. 4" Secretario d,•t:Jara I)Lit: n:i" lm expedielll.f!, 

O Sr. Carlos Cavalcauti (snl'vintlu r.lr: 2" .':iccl'elw•iu), t.le
dal'll 1[110 l\ÍIII IJa J!lti'CCCI'CS, 

O Sr. Presidente - 'J'c·nrl11 I'UIIIJllii'<.:Cid" li!WII:l" J I :'r". 
~li!Htdlll'e:-:, não pôde ltniu lm\'el' :-"e,..;,..;ão.· 

p,·~ig1111 pat·a ui·t.le!ll '-'" di:t da :'t•g·uinie a llll:.'llla .iit IIIUI'-. 
eut.lu, is I o t.!: 

:;" di,.;,)n"'ii" da pl'lll'""i\:ii" da t:allllll':t do:< llt'l'lllad"' 
11 , XI UI' 1!1~1. a11lrll'izand" 11 ]'l't',,irll'nlr: da ltl'pH!Iliea a ai.II'ÍI', 
1,,,1 11 '1\Jini:<ll!l'io da JIJ,;J.i<;a n !'lc~·oeio:< lnlr.wiot•e,,, " 1'1'1:dil11 
t.•,;peeial d1• Litl:ono~. de,;!imJt.lo ar.• pugmneul" tlaô Ltllima:; du.--

::;, -\'ui. vn. 1 
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poz.~;, rla Commi,:sfl" de Limilo:~ et1lre os K;Lados rlo Paranã e 
:Santa Cal.harinu, relaLivas a gt'aLifit:a~õ,~s aus ctJgcnlieirlls da 
t:•nttnti,;sftO e ú impressüo de relalurios, planlas e phoLogra· 
1>1~i:.ts \t'um Jla•·ece,· [<tvunw.:l da ()ouHnis.lií.o de F'inan.çns 1 

u. :JS.lJ, de -192,1); 
t:unl.inuação da :J' discus;;ãn do !JI'o,iecLo do Seuadu llti

IIICI'" 121, de 1021, nu Lu r i~andu u Governo a conl.raclat' com 
,I<Jfl" ~laria da Silva ,lunior, ou etllll entpreza que ot•ganiWJ', a 
,.,m~l.t'llcção dt! prcdios tlesl.inadus ú rc;,idoncia de funcciotm
rir" Jtllhlicn:;, eivis lJ milil.ares, 1; opemrios da Unifw (cmn 
Jlal't'C•JI' tla Cornm:is.~1Io r./e .I nsi'iça e lA'(J'Íiilaçiio, [aVoJ'(l.Vel. a 
tl.m.as e eonlra·rio a oull'us lias emendai! apre.~ellfadas pulo :ir. 
l'alllo de F'1·ontin, JJa·reeer 'll. 37ã, lle 1!!21); 

2" discu~são do projecLt) rJo Senado n. 70, de 1\.121, lJllu re
gula a cnnl.ugom de l.empu de ~erViiJil pal'a a rel"ol'ma do;; me
rlicns e plmrmuccuticos do BxerciLo <J da ArmarJa (or,"c,·,~chlu 
)'da. Com:mi~sao lle Jllarinlw c Gtt.e/'1'11 e com Jlarer:er [avor({'J:r:l 
tia de Ji'huwça.~ n. :u;:J, ele .JD:zl); 

I li,cussão unica do vé/.11 do ·l'rc I' e i Lo 11. 1 D, de 1.!12l, ú re
""lut:fw do 'C.onsellw ~l'unicipal que 111anda J•cvor•.ut' an q11adrn 
;11~LiY" do mugisLerio D. Elvil·a llencvcnnLa Lishua .Bar!J,l;;a, 
[Jt'OfessoJ'U cal.hcdratica jubilada (co111 JlW'UI~UI' (a:vorav!!l du 
C0111111issão d•J Constilu:içâo n. 2!!i, de 1921); 

Discussüo unica do 'Vélo dn Prcl'eiLo n. :23, de 1\J:::I, ú re
sult~~;fw do Conseiho Municipal auLorizando o Prcl'eil.•.l a abrir 
11 credi l.o cõpccial noccssario para oeccn·J•et· ao pagam1mLD de
vido ao professor do cJn·so noct.nl'liO da Escola Profissirmul 
Alvaro Baptista, Paulo Alves do Carvalho, do cliffc!'cnr:a de nu
t:imentos que deixou de receber no período decorrente do 
março de HHü a janeiro de 1920 (com parecei· contrario da 
Com missão de Constituição n. 37-1, dr. 1921); 

Discussão unica do v6to do Prefeito n. 33, de 1021, á re
~olucão do Conselho Municipal que equipara os vencimenLo~ 
Lios praticanlcs, quar·Los escripLurarios e conferentes do im
posto do gado aos Lerceit·os cscripLui·arins da Directoria Gcrul 
de Fazenda Municipal (com JlC!1'CCI!I' {avoravcl da Com.m.issão 
de Conslil1tição n. 279, de ·1921) ; 

2• discussão da proposição da Camat·a dos Deputados nu
mero üG, de 1921, que considera de ulilidaclo publica o Centro 
da Boa Imprensa (com pw·ccm· {a?!omvel da Cornmissão de 
.Justiça a Leaislaçrio n. 355, tle 1921); 

:;• discussão da proposição da Gamara dos Dcpulado~ 
H. 7ü, de ·1921, que reconhece de nl.ilidarlo publicn o Tnsl.ilnl.o 
llistm·ico c Gcographicc, n io-Grandcnsc c o Dispensado dt\ 
Gloria Ubaldino do Amaral (com porcr.C'l' (avOl·avcl da Com
misstio ele Justiça c Leaiolaçiio n. 351/, de .f92.f), 

131" SESSÃO, l~M 3 DE NOVEMBilO DE Hl21 

Plll>SIDENCIA no l:ll\, BU~'.i"'O DE PAIVA, 1'1\ESillENTI~ 

A'' I a c ·112 liot·a~ aut'P-se n. sessão, a que .concorJ•em os 
i:) r~. A. A~crcllo, Cunhu l'L•drosu, .l.bdias li'\ cvc,;, llct'J llcncg·iluo 
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rif: :11 n1·a ,.,, .\1"''' l••n.::t .11 :• t'l i tt.- .. \ lt•\:ttt•l t•i "', dt· ,\ l<•t1r:1 t', 1,.-,pns 
c;fltH;:r]\1'~. l.:ttll''' ~,H]r·,·· .. tu~!,, r.!tt•t'l!l!Ht!. ·Jn,Jiu dtl llr·a.~il, .lo . ..;,~ 
f•:rrzr•ld''· Ctl::-ilil Htt~lr·i .. .:tlt.'.~:. J:,·rt,j;trrrirr rHmTo:-it\ Ft'tlnt•i:·Wil ~:í, 
IO:Itl~ t!t• :-:11ttza, .Jrt:"in J.~·t'il. \ril,,rli,, ~la~~:t, Vt":rwndn ~~-·iva., 
r•:tr:-itddo df.• .-\IH]I':Jdf•, ~·itlllt'i:·:l ti~> .\lilill'í'.l.':-', .\tt!ttllÍt) ~itllliz, ~Jiil'
,·iJiu tlt~ I.:H't•r·d:L Pnt!lo ,J,. , .. ,.,,;11 irt. :o-:a.lnp;d,, t.:tn'l'lin. lrillt'tL 
.ll:tdt:1d11, I:i•,'l'tt:t J'ol" -"!"ttl•·.iJ'"· l:t.:lttt·i .,." ."nllt·,,, :\tlt>lpltll 1 iot•du, 
.\llt't'd" 1•.111', .1"·''' .llttl'lt:tlt~>. l't•d:·" J:,.J,•.,Iitt". C::tt·!"~ l:axal
''IIJtl•·. !.:~tlt'" .\li'tll•·t·, \'idnl li:ttttll.,, J,.,,li;'l"' ~.·.lttnidl. 1:nt'lo:; 
jl;tt'lttJ,'H I' \'t'~]I\JI,'jo dt~ .\ltl't'l! ;:: ) , 

I lt•ix:rrrr dt• ,-ollqtil.t't't't't' t'tHtl t'itll~:~ .itt:-~! iri,·; 11 la o.~ ~~·~. :-;iJ
\'I't'itt .\1·1·~·. f:ttdol'!'Pdo \'i:11111ll, !.•'p]jx_ l'ilt'.llt:'l~tl, .\nlullillu 
·l,.t·••Ít't'. ,)11:"111 'J'It••ttt•'•. tl::tt'tii·Ít'" da t:tttllta . .\l:ttiiiPI llui'!Ja Jlo,;a 
,, ~~ilYit .. \!'att.it, I:~·~~·~. UliY•.•iJ'it \"alladiio. 1 :ow:alo 1\t,]]t\l,tdJt~t·r;, 
.\Jnllii'. :--:tlt/1'1~. !:11~ f;iii']I0:-':1. llt•t'llilt'dittcl .\Jotlit"~il'!l, ,lt•]'O!l\'IIIU 

.\luttlt•iJ'\1, \'ii" Pt•t:t~.lllt:t .. lllltit•.,\11 l.•·t~l. Mi~u··l ,J,. r::tt'l'ttlho, 
ltatll ;-;Hat't'~. ~\1\'at'tt dt· l:ar\'nllto. llart1tl:-i Caiado. l':t!lltti'OSO 
:\l:!l't[tlf'~ . .\a\'it·!' dn ~i!··:::. t' ;-;.,ar·t•,:-; dti:O: ;-;nJdo . ..; \ .. '2:>). 

1·~· I id:t. JH,~Ia ~~111 di~t~ll~~:it.• fl ~I' III l't~dattta.t~ãu uppl'!l\'ada 
i'l a.·]a da ~e:; . ..;~o anLf.•t·iot·. 

O Sr. 1." Secretario d:'t I'Oltla do ~eg·uinl•· 

U!Tidos: 

Llo ~~··. i" St!t'l't:i.ariu tia Canwt·n clu:; De]JU!at!u" l'ellld
lt!llLlu a s~,;uiuit) 

N. JON- J\BJ 

.\t·l.. 1 ." u~ :trltta•''' ·''';.:tttJdll' l•:n,lll••,; a,jut!ant.e" 
t'!Jirti,Jas. qu1~ ~:onl.tu·em 1~. atlti"' dt• liotu o e-l'l'edivu 
~f'J'fltl pt·uttlH\'idll~ an po~ltt itlltllt'diatn supc•r·int· . 

riu tna
St't·viço, 

. i_tar·af:;-l'tl].'Jllo t!nico . . \ 1'." . ..:1•::; 1t!Tit~iaes J.iea ox!J~u;.;i\'a a t't~
rortlla compu],;m•üt rh: ae~tll'clo ~,;um as clisposi~ões ela lei nu
tnt·t·o :.i .. J:í J. dt~ ti dt~ .iaJlt.•i t'o ele Hl LS . 

. \l'l, ~." Ht~\'il~HII\:0:1~ a~ di~J~u~h;üt:~ t~Jil eolll!'al'lu. 

t::ttnnm du,; llr:pu!adu>, ~.~ ti•• oululiJ'Il ti•· I fi;! I ... _ .\nwlf'o 
1/url,·i!lllt.'s ,,, . . \:.•'J',:t!o. i'l'''"idr•nl<•. .los,: ..\llf!IISIO ./k:.tn·t·a ele 
.1/r:t/.:ii'()S, J." ~I'CI'el:Jl'Íil, --- /-'l'llltl'iS"II ,.\1/fll/liu }/ur/l'i!fii<'S ele 
Sttl/es Filho,:~" St.'t'l'l'i:JJ'ÍII inlt>J'Írltl, . - .\'" l~nlillrlissõr•,; de i\ln
r·inll:t e Gue!'J.':t u dt.• }'inant~·u.-.. 

Do !lli~SltlO S1·. Srerc!.ariu. l'lltltltJllnieando qw• aqut!lla 
Cantur·a não cleu snu ttssuulillltmlu a t'IIJUittla do Sunat:o :'L pro
t•P~i•::iu IJU•• I'PI'IIJJill'r'r: t111 JtLilidadll i'ttltlit•a a l•:seola d" Sanlu. 
'l'li"i't•za. a ~'":it.·dadt• tlt: Colll'l't'l"" S)'llipltnnicos ,, a :\llian1;3, 
,\cad<'mica. --- :\' .Con11ui,;,ci\o d•l .Ju,;l.i~a e Lec;i~lat;liu. 



. Do ::ii', .llitli,dt·,, t.la ,lu~Lil;a ~~ ,'i,~gu~io::; .lul.eriot•es, rn
v.Hutdu duus do:; auLu;;t·ap!IIJ:; du:; ;;t~(!uinlc·,; n•,;tdu~õe:; Je;;i,;la
tn·as: I· ,. . ..... ......... 

PuL!icada, a quu pt·uroga a actual ;;e;;::@J logi;;Jaliva 
ttL<J U dia 3 di' dt•~ellli.ll'O do eol'l'l'lltt~ annu: 1'. 

Sanecionada, a quu euusidut·u du uLilidadt~ publica a 
ll!:asila Li!;\'O E:;p<~t·anl.isl.a (Liga E;;perauLi:>la Brasileit•t\), -eout 
sedu Hcsta Capital. 

At•chivu-s;) um dos aulogra]Jhos e wmeLla-sCl o OLllro á 
Gamam do;; Deputados. 

Do Sr. Ministro das Helar;ue::; J~xtel'iures, enviando duu::; 
do,; aulogt•apltos da t'<•solw.:fi,, lt>g'islnl.iva. saneeionada, quu 
appt:ova a adh·esãu do Ht·asil ~~ Cull•\'l!IIÇi"io Li<'. 111 du sel.um!JJ'o de 
:l!li!J, relativa ao <'Urlillll'l'c.io du at.·mu:; e 111Utli()ues, c ao .Pt·u
'loeollo assignado 1.'111 ::ia i ui.-Germaiu-en-:Laye. - Areh.ive-su 
Wll rJo::; autograplws e remel.l.a-s,~ o outro :i. Gamara dos Depu
lados. 
· Do Sr. Prefeito do Disl.ril:lo FcC:·eral, enviando as mzucs 
do véto qLte oppoz ú rt•solu(;iío do Conselho :\luuh:ipal ll4lli
Jlarando. pum lodos os cl'feilos. os veneimr:ntos do pot·lciru da 
Bupt:rinl.r:ndl'nt:ia da Lirnpr·~a Jlubliea e .Pat·Liculat• aos do da 
Escola Nut··nllll. - N Cunnuis:;ft,J de t.:onstituicilo. 

ncqucrim<~lil.o do SJ· . . lo,;(~ Diunysio Jleit·a, ex-a:.;si,.;l.i!tli.c 
do Observu.lul'io do Ilio dc .fancit·o. aposL•nlaclo, so!idl.anclo tJ\11) 
tt sua apu:;<!nLadllt'ia se.ia eonstdr~mda no ~ar:;o d1~ assblunl.e de 
:L" e lasse da rcfel'ida reparl.ir;.fío. - A' Commis::;ãu do l<'i
nanr;as. 

O Sr. 2" Secretario procede á leitura do seguinte 

PMillCER 

N. 37G - 1!l21 

A Cnmmis;;ão de .1\lar·inha o Guerra, chamada a. pronun
r:iat·-sr•, p<dn vnlo do :"Ptllllin, lll\ p:ll'i.J' 1]111) 'i'l'l'lllillt'IIJI'IIk 
lliu eabt!, '"'!Jt·e a IH'nposiefín da Camnt·a do;; Dcputaclns, rr
gu!ando a eoht·atH.:a da taxa et·cadtt pela lei da J'cecila rln :Jl 
de rlu~emilJ'Il do J \!20 - vem dosem pcnhar-sc da i ncumiJcn
eiu qun lho foi comnwtl,iün. 

Prelitninat•mrtllc, a Cnmmis;;üo c!uve r!ee!at•ar que ~,·, o 
grande inl.ct'L'sse qur. liga ao~ assumpLos ~oncct·ncntc~ :í. lll'
guuizaJ.)ão u exisl.oncia do Exet•eilo c da M.arinltu, levnra1u-na 
a munil'eslar, mr;dianlc o rrqucritncnto que aprcscnLJíu na 
'"~,.;;;fio dn :;nguncla-fr•iJ•a ultima, o dr.s!'jn de esLudm· o objet,ln 
de ~uc se 1.t•aln. um pouco mais c!cl.idnmenlc dn que ~n pi'C
.1.cnr!ia, sem prnjuizo de sua approYaGilo cm ~." d·iScu~são, a 
•1ua! ,;e ci'Jecluou no momento, com os votos ela maioria de 
seu,; mcmbt•ns presente'. 

Nrtn havia. Jlnis, nem podia Iuwet•, nesse acto 1ht Cum-
111 is,.;fio, ai it'ts pcrfeil.nmcn Lo rcr;i meu Lal. o in Lu i Lo sem ,jus
ti l'i1•al ivn, elo prncasL.innr o andame11Lo da proposiçtto que em 
r;nn.iuncl.o acceil;:írn ; po!'ém, sitnp!esmcnLc, o de olJLtH' c~
r~!nl'eeitncnlos mais clclalhaclns snbt·r~ n mesma, para emen
dai-a, ,;i ncccss:ll'io, anln a dulJia l'l~daeção de seu ad.ign 1•, 
en.in l.exln se llte ·al'igut·ou cnpnz de, ha!JilnwnLc explnrado, 
causar Jll'Ofundu vcl'lurbaçflü nu sct·vi~o mililtu·, lul iJUtÜ se 
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heha ·m·::r:mir:nrln, ~enfio n. prnprin nnnullnr;fin. JlCln ~un rrnr1l:l 
r1n nm. rr;;llllf'n appi'O~nllnrlo :w que a!Jrn:;nn virl.nnlnwnlr 
n d:l II!J de 1871. quer· rhzc1', n {ln ~uhsl.il.uiçfio pccnninJ•in. 

flp rnr~Ln, trnnscrrvrmo~ o nrl.ign cil.:uln da prnrn~ir:fio : 
«A lnxn n qnr ~r T'l~frrf' o numrro GG rio art.. 1" dn lei nu
.lllPI'0 i. ~::o. c!P; :J I dr df'Wm!Jro c!P I 020, 1\ <lrvidn nn impoJ'
Innl:tn .rir 100$, [lO!' todo. aqtwllr que. ~rmlo sorteado para 
o .~rJ'VIf!O do Bxrrctln, rlPJXaJ' rlr srr n r.llr incrn·rm·nrlo. 11m' 
tf'/1 n 11)111'1' 'III o !'i v o . » 

OJ•n. jJI'rccil.un o rrgulamrntn do sr.rvieo miliLnr (dccrrl.fl 
n .. H.3flt, dn 1!1 dr~ .nutnhrn rir l\120), no arL. SG, in {'inr, c 
:w.o~ hn·rrr csl.alw!rf'!do o prnecssn pum a rxrcuçfio do sor-
1 r111 : «f>cssr modo torlus us alisfa.dns elo rlislrir·Lo rrcr!Jcm 
o numrro designado JW/.a sorte. Procede-se depois irlcnl.ir·.n
mrn le para os demais c!istricl.os .» 

Pfll' nu Lro lado, o pnragraplln 3" desse mesmo artigo cs
l.aLuc. ·CJUe Clll torlas as Cil'C\Imscripções, logo Clll seguida an 
snJ:IcJn da classe dos 20 nnno~. cl'fceluar-sc-ha um outro para 
ns elassf's immedialns, su,ieilas ao serviço da primeira linha. 

De •.llldl) se conelur. que realmente entram na opcmc.fin 
rln mrncJOnado snrlcio, n classe dos 20 nnnos, hem como as 
imnm.linl.as nl.r n rlns 30 annos, estas. qnanl.o aos cidaclãn~ 
qne l.rnllam clcixndn rlc nrllc enlrar, por qualquer mol.ivo. 
nn mnmf'nto Jl!'oprin. (Art. GO.) 

:\'fio hn. pois, enmo negar que a massa de conl.rilmintrs. 
snl.wc n .qnnl vrw ineirliJ• a luxa crewdn, é desl.'nrtfl a elos prn
J11'Jns nllsladns. all1•ndrnr!n-sr n qur Lodos olles recebem nn
!llf'J'O pr)IO sm·lC'in, r:omn rtl!':l7. l'icou dcmonsl.rado. rlednzirlns 
llllicamrnlc o,.; 'in~u1•pnrar/ns :'1s Ulliclnde~ do Exercito. scgnnrlo 
o raJr,nln dos eónl.in::;rntcs. apJ·e~cJlla,do oprnrLunamentr. nn 
l\linisi.J·n ria Gnrl'l'n. pela nut.nridar!P compelcntr - n clwl'r 
rln Dll[lnrtamrnlo dn PrRSoal da Gucna. 

Drstn ft'Jt'mn, as rxprrs;;õrs amplissimas do PJ'O.ircl.n cln 
r.amnra - «;::orlendns não incorporados a<J Exercito, po1· qu.a.I.
I/1W1' mo/'i1;o» fazem com que sc,jam colhirlns nns malhas do 
imposto cir) (]l!P. se trata. os farorccidos pelas isenções dr~ 
JlT!f)rJ•n r dr. Jl:tz «cn;pilulo XIV. Jn.I.I.J•as o\ ro h)» r nl1• os in
snbmissos que lnmbrm ,;iín sorf.cac!n;;, não incorporados JlOl' 
mnLivn de dcsobcrlicncia :'L lei. 

EnLJoetnnLo, a ineapaeicladn physica absoluta que é nm'a 
i~f'll()ão de gurJ'J·a. dcvrt·ia. an menos pnl.' cquirlaclc, dispensar 
o individuo dn Jla;mnwnl.n rla taxa rm questão, visto t!nmn 
ns~im nfio srndn, J'icnr:'t ag:::;t•avnrln o mal irrcmediavel de qun 
~ni'I'J•e, eflm o o nu;; rlos~c imposl.o. Da mesma maneira. clr
vrJ•ia gn,.;ar drssa dispensa. o l]tW fosse arrimo de familia 
nas cnndir;Õ<)S figuradas, nns rliYcrsns nu meros do a!'t. oJ1 9· 
mnn vez que para nhLPJ.• l.nl iscn(;fio, o sorteado 1\ obt•!frar.lo a·;; 
Jll'nvns elo ~ 1" ilcssc mesmo arLi::;o, entre as qunes sobreleva. 
a rln ·(jlle st\ pr!ln seu rsfOl'Qn. cmp!'cgo ou trabalho, obtem os 
1nrins indispcnsawis no amparo ria familia. . 

Por ullimo, como incluit• entro os conlrilmmles dc~sa 
tnxn, na f(JJ'mn .rlo Jlro,jr.clo. o sortrnrln que fendo. ~leclfl:l'fl:rlO 
rxpJ•cssnlllrnLr Jli'Pff'l'iJ' prcslrtJ' seus scJ•viço;; l!lihl.arns an 
paiz. :1 pagm· n ~~on[.J•ibuir:fio qur. sómontc lhr 11 lmpnst.n pm• 
não llnwr ;;ir!o 'inerJ'I'pn'J'{u/o, rlcvic!n ao numero que lhe onn
hr.J'U pr.ln snl'lrio c mr.reê c!n ~uni r!Pixum dr. pertencer nos 
cnn I ingrnl 1~;; dn. primroi 1·a ,, ela sc•gnmla clinnlftcln;;. 



'Bi;; ahi, ~imp!c;; n I':IJliclnrrrr•ril.l' r~xplanailas a~ razões i111 
11~11 .'nillr'Jllr~ irnpnrlrrrwia qrr,., lr'\':JI':llll a Cornmi~sãn r!o Ma
rirrlr:r ~~ C:rll•t·r·:r. denl.r·rr do;; linrile.' rir! :il.la irmcga.vel COITIIII!
Ir·rll'i:r. :r ag·ir· dr: 11111dn :r in,;lruir·-"' para c;;elat•ccer· coll\'r:
ni•·rrl•·rrH:rrlr• :111 ~cnado. :rnlr•.s de \'olar· cm ~l· discussão, a 
l•f'"P"•dr;.fin da Cnmnr:r dos .llepnl:rrlns n. na. clcsl.c anno, sem 
r•rnlrar~•.l dn c.scruplrl"'n r·r.,;pPil.o r'lnr llrc merece n. nlcndn d:r 
illrr,lr·nda C:ommi;;sfi" li•: Firrarrnas. 

Em c"nt'cl'eneia, por(:rn. qu;, r•:aliznrr o llclntor rlcslc pa
r·••r:.rr curn n ~r·. ~I inislro dn C:tr•·r·r·n, .l'ni dcclaraclo pnr esl.c 
lli 1 ~'l'l_lf.in ~N·J·c!al'io dn E~!ndt~ qt11~ 11:1 I'n~?ulnmcnl.ocfio da rr·
'i"'"l ivn lei, .'i )101'\'f''lllur·n 1'>\i' appr•nv:Hia 11 j)I'Oposi•:~n cilad:r. 
lr>r·:í opp•ll'lunirl:rd·· d•• l.rrm:rr· na dc1·irla cnn:<irlcracãn as pnn
dr·r·:rr.:r-rt'S :wim:r r~xpolsla;;. nella inchrinrlo, alt"~m rli~;:o. 1.nrl"s 
n., di<llll:'iliyo,; que lrr•11r r~dat·r•ea~rt n rrensamenl.o dn Jcgis
larlnl' " acaniPienJ o'.rlln "'!:;rrr.'a111:a a in;l.iluioão funclamcnl.nl 
rln Exf'r•ciln que ü o sol'icin rn;lilal'. 

Nr•sla~ condir;.líc:', a C:on!lrris~:lo ar:onsollla ao Seuadn {jJW 
:rd11ple n mencionada Jlropnsir:fin. srnl.inrln-se dcsobrigadn. de 
orrl11·r· a mnsmn. ll('.ll'o,;cnlar· rpralquer emenda. tanlo mai;: 
tfl!itlllll, t•nmn a:-::-:rvt•J'il :t I:•IJtlllJi . ..: . ..;flo li,• 11'inall('n:-;, lt•ala-:-;,• ilt• 
rnnleria m·gcnlc da fJUnl riPprnrl•: a ar.·recaclação ele uma 
r•r•rrrla rlPCJ'ctar.la par·n o ael.ual exrm:icio, prestes a ex[lit•ar. 

~:l!a dn:-: ·"''';.;,-,tH•;.;, I d1· tto\·r·t,dH'Il d1• l\121. ·"·-- .\. /11rli1; 
r/o /husil. Pt·r.,;;irirnlc. --Carlos CavnlcanN, Rclalnr. -- Ben-
.irrn1in !ftii'I'IISIJ, -· .lusr: rfr• ."ilflll'il'/1 .llr~llf•:.r•s. 

P:IHECF.I\ DA r:oM!\llSSÃO ng 1'1;>\ANÇAS N. 362, DE 1!121, A QUE fiE 
REFJmr. f1 Pc\HECER SUPHA 

A lei ela receita, rlc :i·l dr rlrzrmlwo de Hl20, creou a taxa 
de sorl.o:ulos nãn inr,ot•por·:rrlos, fJIIC nclla csiií. inscripta sob a 
l'!lirrica rln mrnwr·n ~(i, rmn n r·cnrlimcnto orçado r:m 
:JGil :Ofl0$11011. Dl•ixnu. pOI'hll, de rlrl'inil-a c fixai-a e rio do
f.crminnr.· n rnorln de :n'!'ceadnr;ão, o rjuc melhor cabia nella. 
'Essa mi~são tem inqwdidn. al.r\ np;orn, a cobrança elo imp:>~to 
;J a rcalizar,:iio, nesl.n exrt•ci<·io. ela renda prevista. 

Para Jll'renclrol' a fn ll.n. foi npprovaclo pela Gamara dos 
Drlplllndos 11111 pr·njrr~ln rle l•:i qne fixa n. l.axa 11a contribuir:~.n 
nnica rl•' 100*, rrp;r1la a ner•iio dos ~linislcrios cln. Guel'l'a c ria 
ll·'azPndn par·n ·n :ltTI't':td:q:~~~ P :11 ll'iltrrP a J'l'lrtl:r pr•nc!uzidn. :h-: 
ues[Jczns com n scn·ir:o militar·. 

Crradn, como ,i:í J'rri. n imposto, não ri mais o momcnf.o rle 
dPS11 1l\'II]Yt•!' i\:-' f':IZtÍl'~ ![III' U :wrm~~roJ]Hl/'tllH. 'Í:·II111PI'I', l.ocJnsin, 
Jmnbrar que r'llu rr!HJdrJf'c a un1 principio rlc rigorosa jnsti.~n. e 
•lo igualdarlr: donlflr:r.·:llir·a. 'l'nrlos ns eirludãns, eapazcs estão Bn
.it~i!o:;; 111, :-'(lf'IPin nrililar·. :\1•lfl l11dt!~. lli"H'I.'ll\, :-;i'io illt'nl'JlnJ'!Hln . ..;: 
n numero dcsl.rs •:• lintilnrJ,, pPias nrr~cssirlar.les dos cffoctivo~ 
do ExPt'riln. Os assim rxr•liridos ficnm isentos rlc presta:' :'i 
Palt·ia o nolH'r. c prsnr!n ,.,.,.,·ir•o 11 qnr ns onl.t'OS sã.o obriga:lns. 
Nfio rlrixnm, enlr•rl.nnl.n. rll' <'flrll.rilnrir·. r!P nntrn fr'.rmn., h•.•m 
:nP.i~ s11'nn~ e1nhcwn. parn rll'g·aniz:u:.fío ela defesa nacion~!l (~ 
lenhmrl assim Yil"n rr srnl.inrrnln rln r!P\"CI' rivirn qnc a 1nrln> 
fOJ•.n. ele rn llallnJ'nJ' nrlln. 

Uma sr) oh,irr.:·fin nn,;; pndrr·ia snseitnr o pJ•n,icctn: a qnr: .se 
np]Jmr:m ú erear;ür) de mais um fundo especial constituído pela 
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:·onda CJ'cnda. i\Jai~ de umn yp~·. j:í 1111> Lemo;; manifestado cnn
t rn. ~s~a prulica lfto pcrltJJ'i'adr,ra da 11:1idade or~amentaria. 

\ia:-~ a :-~tt:l í•!irnin:rt.:;·~~~. 1•:1 r··· ·l!'i+·t.::-tq li~"pt>~ldt' d!' pt'tl\'idt~Jt
r·j:,s rlf: raJ·nl't<:J• ;;·eral, ,;nill':• :t·• 'l'tars (• dr nenhuma influeneia 
;1 JW!JUeno detallie cnns\.ilt1id" i"'ia medida lJUc ora temos á 
vista. '.l'ã.o climinlll.a t'· a l'<'nli:t a rsla coJ'l't•,;pnndentc, que não 
haveria nqui a l'<~ecinr· n Jl"l'it;n, fi'C(jllcntc em outros casos, de 
,:f•tnn~ia~ nn tlr'::fln\'nlvim,rtflt dt> ~ervir•tJ, mnp:u·:uios. asscg'ut·a
t!tl~ e cxeitacltt·; P~"'ltt:=.: r·Pr'rtr':-;11.-=. dn...; {':lixa:-; P:>:.JH•r·iars que lht•:s 

estilo dr.sUnaclas . 
.\ objecção, nortnnt.o. 11~n valc:J'ia para so• sohrepôr á ur

l;enc~a tle sct• nrprovadn a ;ll'oposi~fio. da qual depende a nrrt>
~ada~_:ão de uma rr:ncl:i d••cJ·rlada flrtl':t o actual cxcrcicio, prc
ôtos a expirar o 

PP!1~:1. 1111!:::. :1 l:::tnnti-.:_.;~n d1• J.'inn.twa;-; qtlt'. ·!l~n dnv1• ~I!!' 
I'Clmdadn o voto do S<:>narln ao pJ·o.iect.o cht C:amara. 

Sala das Commíssõcs. 2G dr\ uu Luhro ele HJ2'l. - Al(7oecb; 
Bllis. Prr;siclent.o. - Pmncisco Stio nclator. - João L11ra. -
8P.rrtardo Mnnteh·o. - .Tos r! EnsciJÜi. - MotliZ Soclré, venciilo. 
··- ./.tslu ('IJ~·,·JII"III. - l·'f'liJI)W SI'!Jmir/1. VI'JWirlo. 

1'11o\P0SIGÃO DA I!A:\!Aflol DOS DEPUTADOS N. 93, DE 1921, A QUE: SK 
llF.I'llllF. O l'Aflllf:Efl SUPllA 

.\1·1 .. t.• A taxa a·qne sn T'cfcre o n. 56, do art. 1•. da 
lo•i 11. •,.~:Hl. ,J,. :11 "'' í\I'ZI'Jtilll'" d1• lfl~O. ,: olt•vicla nn impnl'
l.anci:t ele 1 00!1\, por todo ~nnellr rp1c. sendo sorteado, para o 
~el'\'ícn dn ExeJ'I'itn. rl0ixn1· dr ·'0r a cllc incorporado por qual
quer 'motivo. 

~ 1 . • .\ cnhranr·n r!Pssa f.rrxa srrri. feita nclo Ministerio da 
l''n~rnr.ln. rlr :Tort,nlri r,nm as li•tns nnminac;; dos sortearlos ni'io 
incnrpor;JdOR. liRLaR r,~.l.ns qn<' n Minisl.nt·ío da Guerra enviará 
:irytll•llr. lng-n an!i~ f<':'n1innrla a inrnrporação elo~ conscriplos. 
na fórrna tin art. !'IR. tln rler:J•rfn n. j.\.~07. dn n de ont.uhrn 
tl~ Hl20. 

~ 2." A renda rl,~sa l.axa ser:í destinada no custeio rins 
r!nP.pezns da Nação rnm n Rrrvirn militar. rlrrluzidos os en
··m·g-ns dn nrr~cadnr,ão. 

~ :1." Drntr(l rln Nnzn rll' :10 rlias. ap1ls a promulgação 
r!eR!n l0i, n no,·m•n(l hnixad n l'rspcct.ivo rr.p;ulamento, pn
c!enclo impl\r mnlln~ ai/• ':? :nnn$ JWln infr;wr.~iin de se11s rlispn .. 
~itivos. 

Art. 2." Hevognm-sr a~ rlisposi~õc~ rm contrario. 
f:amnrn rins Drmntndos. 2 f rlro onf.nhro do f 921. - :tr

nnr{n l?()(IJ·imrr•s r/1• ·A~r1wlo. Prr.sidnntno - Pedro da. Co.~til 
n~(lo. ·J" ~rr,ref.arin. -· A .~~nnrlino C11m hrr, :?." ~rm rt.ario intr
l'.inn. - A imprimi!·. 

O Sr. Alfredo Ellis - ~~·. Pri'.Ridnn!.0. fullecen ante
!tnnlrm. lrntln ;;irln l1nnlrm '~"Piillncln nn. eapil.nl do meu Es.. 
l:>.d11. tllll rln;; mníi1T'I'~ lnzrirn;; ela mn~ist.raturn. nacional. 
Qll,'J'I' 1111' l'r•J'<'l'ÍJ' ::10 Dt·. Pt•:uwiscn Raltl::tnha. presirlPnl'~ 
iln 'i\il11111nl rl0 :ruslir;a tln meu :Eslntln. (Apo'iados.) 

r ... llft:J, Sr. PJ·r~ir.!rnle. rnrno juríscnnsull.o. !'ni a vítln 
dessr· 11"nwm flllC nc[l!:i::t de dcsapparecer o 
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.Fiilw rio F.;:l.ndn rln Pn,·nhylla, aili rez seus primeiros cs~ 
i.l!llm•, IJ'llllSJllll'in\llln-~,, nmi;; lar·dr pnm Jlreil'r é'lll r11,ia l'a
cJJidn.d<• ~~· dipltlli!OII . 

. Juiz mu11ir:ipnl dr ll.aoel.ininga, pnuen cle.pois Pra cleil.o 
DP]lllindn :'t A~~r·mlil1'n Lcgi.~lnlivn dr• sua I.P!'l'a, 'l'nh·r!z l.!':lim
llinllo ]"'ln tlP;;CJ't'lll<·. nlinndonoJJ a polil.icn, vollando :'t lllU·· 
g·isfl'lliJJI':l L'nrno juiz n111niripnl de :'•l'<ll'ns . .Foi l.amJ1em ju1z 
t.lt> diJ•r•iln df' Pnlmn;;, nu };'<Indo de r.n~·az, e rln rom;wcn tlr• 
.HJ'P\'1•, 110 Pl1.l'Ü, 

J•;·"rlnmat.la n H'•Jll!hlir'n, nJJI.J•ns commi,:s,irs drsrmpenhon 
o iiiJJsfr•,. pslinrl.ll, nl·.·· lJ'''' f'oi rJpynrln {t minislro do Trih11nal 
dn ,fiJslit;a dn 1111'11 E.,fndll, "'·''Hill nieil.o seu prcsiclcnLe, por 
t.l'rn.,iii'J da lllOI'it' rln ,;ntJti""" JJJinisl.ro Xavier 1~olnclo. 

1 lil't'Pinl' dns ll·nhnli!tJ~ rll!s>r 'l'l'ilHmal. um \'r.rdatlrira mn~ 
l'Priwi ria nwg·i~lrn!lil'a hra~ilf'irn. nll.inginclo no rnr.n Estado, 
n po;;ln mni,: roli•Y:tdo, da ""~ mng·i~lrn/.uJ·a, chrgancln (t poRÍ\Jão · 
nminPnli• a qur t•l!rog·un. ~Pm l'a\'Ol' rlr1 ningnrm, more(· rio ~ru 
Jll'flJll'io nwriln. 

Sob a appal'f'!lCin ria maior nwclrsLin, nt•.cullava-s~ 
nal]twlla r:;trnl'it.JJ'a .ph~·siea uma compctcncia cxt.ruordinaria, 
11111 jur·i~rnn.,nlll.l nnla\'PI ·,. hnmcm dr s1dcnr:in f{ne acompn
nimva a .inrh;pl'lulrncia mnrlm•nn rnm o r·nrinho ela verrladeim. 
\'"rn~:flo pnt' r~~ a se iene in. 

l\'fln hayia l.l·abnllin moflrJ'!ln qur rllr immrrliat.rmenl r nflo 
procn,·a;:~r !'nnlt~'rrr. rlc l'ôrma que. nenhuma questão surgia 
rnr.nnfJ·nndn-n rlí•;;nppnJ·riharln 'f'iUJ'a rr;;olvrl-a. dn ner·ôr•IJo a 
ml'lrxi/Jilidnrl'' rln sr,, lrmpr!'flmrnl.o r com (I rnmpr/.cn
cia r• n .inizn cnmplroln. ;:ci,'nlr t' con;:cirnlr ria mnlrr'irt. (A)lrtirr
dn.~. Jluiln hem: ·mwi/11 l~r"m.) 

() Di'. F1·ancisrn ;:;:airianhn rra um cirlnriflo mnrlrln. um 
,iniz rwnhn, rr•rlo, ju;;ln r. inr:nrrnplivcl. 

O SR. Aonr.PHo Gormn - Apniarlo .. Era 11111 magi~trado 
cmincn I c r. muit.n inlr.grn. 

o Sn. ALrnEDn ELLIS - .<\ló certo ponto, Sr. Presidente, 
rn. eomn pnulif'la. Yincln n. rs/.a lrilmnn t'rnrltW a rlevidn .iu~t.ir;a 
nn granrlro mnr/.n, lrnhn um Prrlo orgnl11o cm podr.r rlizor qnr 
nôs. M paul istns, npczar dr acoimados de hairrisl.as, não hc
sil.umns cm clnvnl' :is mai;: alias posições :\.qnr.Jlr.s que mni~ 
rompr>lrniP~ ~r rlrslnrnm no rxroJ•cicio rir snn Jll'Ofis~ão. 

Pr::uwi;;cn Raldanhn. CJ'a pnrnhytmno de na;;cimento. En.-. 
/.r ri a n/ n, ncolhido rn1 m inhn I erra. nPlla. encontrou carinho 
r afl'r~tn ignnr,;. pro i o mrnn~. nn qnc• I rria, Ri nnnea snhi~~r 
r.la f!JII' ihr foi hri'('O, 

nrsnppurr.c~ndn dn numero dos vivos, Francisco Saldn
niw haixon :\. eampn rn!JP!'to rlr hotll'a. tlr lnlll'n.~. como nm 
vicl.nriMn, r]rixnndn rm lnrln:: os rnt·ncõrs paulisiM saudado 
p PJ'r>n n r. 

nrnnl ro dr•ssn l'n/ aiiclarlro. pnrqnr ··o nnsso pnt.rimonio· 
' sr ionl i I' iro niTn 11 lfin gt•nn'rlro qur ,:r possa dispnn;l3J' um hn

mrn rln ''nvrr;;-nrlnrn rln mnrln rir anlr·-hnnl.rm. sr\ me cnm
fli'C, l'''fll'r;;ronl.anl'' rlo S. Pnuln r rm nomr. ria hancarla, re
(Jitrl'rJ• n Y. 'R.x .. 81'. P!'rsirlronlr. nfin st', n insrrçiio rir 11111 valo 
rll' pr7.nJ' nn nrla rln.~ nossns lrnhalhns rlrt sns;;fin rlr hn,ir. mns 
tnmhrn1 ~11r n ~lr.'a lrirg-rnphr an Stl]Wr.mn 'l't·ilmnai rl~ 
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iTnsf.ien <lP ~. Paulo, rnvianrl11-lhP os pcznmrs pela gruncle 
Jll'l'rln rpw nr•nhn rir sorfrrJ•, r nn P!·esirlcnlr rio meu F,!<
lado. J'rj)l'CSPnlan!P <!ii•Pf'!n rln poyo panlisla, as lJnmPnn~,:rJJ>; 
dr•s!n f:nsn do C<"llii:l'l':';;" :'1 11lf'llll.ll'ia d11 ;;'l'Hllrir cnHOl' do rliJ'riln. 
!1f'qtwiro ma is qur a ~~r~a nntorizr. a puhlicaciio rlo l.elr.
g-J'Hmma (jllf' d;í rnnln rlas honwnn~·ens qnr nn E~fnrlo llit\ 
j'ornm Pl'f'~!nrlns. (Mn'ito lwm: wuilu IJP?n.) 

'J'rlr.p,·r·amma a qnr ;;P rrfr.rin cm sr.n rlisf'm·so n ::;T'. Rr
nnrlnr Alfrcrln Ell is: 

«l',\LT.TlCL\rllN'I':1' Do Rll. .\T!NIS'I'.llO 1%\NCTRCO RAT.DMIHA - Ml 
UfiMTlN.\nE:NR .....c n F.N'r'EI111;\ \'lllN'l'O - OU'l'IIAR NOTAR 

S. PAULO, f - Prla. mnclrngnda rir ho,jr. no eaho rlf' 
longos snf'l'rimr.nl.os. aM 72 nnnns rlr. irlade, expirou n11sfa en
pila! n Sr·. Dr·. Fr·anri;;co Saldanha. prr;drlrn!.P elo Tr•ihnnnl 
dr .TnsLir;a. Cm•aclrr· inl.r.gro r. nmn das mais solirlas illus
ITacl>r;; jr!rliciar·ias. 11 tli;;l incl.n ma::!'istrarlo qt1r ac3.ha r! r l'nl
lerr\1' I rvr nma viria lnrla rlcrlicarla ú carreira a qur ~c rlr~
ntl.on, gr·nn~Panrlo pnr· lnrla a pm'ir a r.~lima ~incrra rlrl 
•1nnn!o;; o con!Trciam r a nrlmir•a(:itn r.nUmsiaslica"r!e qnanl.n;; 
a ;;na aceãn nn~ cleva.rlns cargos roi chamado a rlr~r.mpcnhar~ 

i\'a;;cidn Pnl dczrmbro rlc Hl<Hl na anl.iga província ria Pa
rahyba. alli fr.z :>'.' ;;rtTs primeiro' c~ludos, transfrrindtH'r' 
mni;; fanlr .pnr·a fl;rrii'P, rm cu,ia Fac1Tlrlndr dr Dirriln sP rli
plnmnu. i\'omrarln j11iz n111nicipal dr Tl.nprt.ininga pouco rlr
pnis 1'ni nlrifo r.lrJlT.llarln :'t As~r.mhl1!a Lngislativa da sna pr·n
vincia nalal.rlcpqis rlc nmn .prr·manencia dr rlon;; annn;; 
N1111r. rlrplllarln prnvinrial. Abanrlnn:o11 a politica vnllanrln :'t 
magi;;f.J•al.ma comn ,irriz mnnicipal rir. Araras, quando mai;; · 
tardr foi nomrarln para o car·go dr ,iniz dr direito de Palma;;, 
cm Goyaz. comarca que drixr)n por· ler "irlo rPJllnvirlo• para 
a rir Br·rvo, no Par:L · 

Ainrla no I r.mpo rio imprrio I' o i t.rnn;;ferirlo para n E.•
t.arlo do l~spiril.o Sanln, onde scrvin com::r juiz na comarca dl'l 
II nprm i rim . 

Proclamada a Republica o Dr. Franci~co Saldanha foi 
nomeado juiz de rlirr.if.o rir. Hapira, Msf.e E~tado, de onrle :foi 
rlepoi~ novamc:nl.e l.ran;;l'rrido 11ara Arara;;. Achava-se o in-
1.ngr:-r magisl.rarlh cm Araras. qnandn n govrrno panlisl1a o :l'ni 
Jmscar par·a !l!eval-n a mini~II'O rlo Tr·ibnnal de .Tn~t.içn, cn.ia 
J1i'rsirlcncia assumiu J1M mor·lr rio ~ando~o mini~t.r·o Dr. Xn
vim• (]r. Tolr.do. 

O corpo dl'l illnsl.:rc magisr.radfl foi tran;;;fcrid~1 ele sua. 
rr.i;idennia para n Tl'ihnnal ele .Tusf.ica, ficando rlcpnsitacb na 
sala das ~nssõc~. qne foi l.ransf.ormarla cm camara ardcnt.c. 

O S.r. Dr. Washingl.nn Lni~. prcsidrnl.c rio Esl.nrlo, cm 
companhia do chr.fr r! r sna casa mil ifar, rlo Sr·. Dr. C:ll'rloso 
fiihril·o, secrrlario rla ,insficn .r ~enajndanf.r. rlc ordr.n~. foi, ás 
12 horas, ao 'l'r•ilmnal r!P ~luslit;n. afim r!P atwrsonlat• prznnlf',.; 
nn;; mrmhr·o~ rlc;;;;a C\nr·pmw:iin jnrliriaria, pnla llll)l'fr do seu 
prrsir.lrnl.n. 

S. Ex, foi rrcr.hirlo :í po~ta do Tl'ihunal pelo seu prn~i
Jirnfr infrrinn Dr·. Hr•if.o B'n~f.n;; r vario;; minisl.rns, na com
pnnliia rln,; qnar~ sr rlir·igin \1aT'a o salfin nnl11'r., nnrlr o norro 
rl11 pr·nnir'arl~ mn~·is!Tarln rr·a Yrlndn ]1or mui!os cnllrgn~ 11 
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:nni:;-M, i.rnrln-sn reUrnrln ns Sr·.'· pr·••.,idcnin rln F.sindn r 
'''•Trl.nrin da .lrrstiçn. 

11 '.l'rihrrn:rl r·Prrnin-.<r rrn scssfin nspccinl. s11b ~~ pr·c.~irlt•n
l'ia "" Sr. nrini.-d.J•n HJ•iln BasLos. ministro rnai.• anlig-o, at'irn 
r/11 pr·rs!n1· hn1rrrrwgrm ao sor1 sanrlosn rresidenle. 

O Sr·. BJ•il.>' Bastos, mrrilo emocionado, proferiu por rsBa 
Mrnsifio as segrrintcs palavras. 

1.\ enmmor.::in rln q11P nw :wlrn pnssnidn faz com qnr n~n 
l••nlla paln\'l'as pnru. exprimir a rlôr· que sinto cm mim, cnm 
" pas.<amrnto .-ln nosso di si rnr.io collega. 

:~i I'Sia r);)r ,~ ).!Tanrl•• r•nr r•••lnr:fin ao~ fJIIP mnrn·rjarn nr;;l:r 
r·.r;:::. rwmrilln o Tr•ihm1nl qrrr• r•11 rlig-n qrw por• maior qr1e se,j:< 
•·sSll rl(11·. nfin .<Pr·:\ h minlr:r 11rr•nn". n11 :rnl.cs. scr:i mainr. nor·
I]IJ:tnt.n de ha nrnitn mais tempo do que os collegas, tive de 
li rl:ll' com n Dr·. Saldnn hn, rrn r r· n csl.e .Tribunal, qu e.r na in
Limidn•le rlc ,,ua casa. de morb que fiquei conhecendo n inLi
rnn rlnqrrclle hnmem cxtraordinnrin. De modo que, olhando 
p:rrn e<•ms r·nr!rira~. não vc,io mais um daqnclles collcgas que 
•·JICfllri.r···i tJnr llll'l!S prinwirns tempos neste •.rribunal. 

n nltimn ••r·n nqnellr hnmem que hoje clesapparccr. rl•l 
.~·r·ennl'in da Yida. ' 

,\ virln rle Frnnriscr• Snlrlanhn ern nm livro ahcrtn c 
l•lrln.' nrprcllc~ qnc tiveram n venl.11ra de folheai-o. s6 alli 
"nconlrarnm o~ mní.~ hclln.~ sentimento~. Nesta vida foi nm 
lrnml'nr rir 1r111 hnnis."imn r·r•raçãn. dr uma honnrnl1ilirlad11 a 
!i"'la pmva, 11m cnrnci.cr impnln!lt c um t.rabalhad:J•r infat.i
r.·:wrl •·nmn ning-nrm prírlr irn:r.~inar: trabalhon alé n n!limn 
riJa rlc sna Yirla e ha notwn.; dias proferin nma das ma[s 

· h~lln~ phrnscs de 11111 Iromrm rlnqnella nsl.aiura - lembrava
lhe nl:;nem da ncccssirlarlc qnc t.inhn ele aposentar-se. e ell•~ 
rcsponrlen: «Para rprc? Pnr·n nfin far.cr· nada?» Eram cslns 
{)S ."rni.imcnl.hs qun nxisliarn nn coraçib dn Dr. Saldanlra. 

C:nm rs~n;; rpralirl:Hil•., tnrl:r.~ qno nllc linha. nvnlla lnrn
hcm a O() ,iniz c ,iniz .-Ir r11r1:1 prnhirlnde inataeavcl, ,iuir. rln 
nm snhrr profundo. qnc sr. nr·errltava sob o mani.n de uma mn
rlcsi.ia sem limites, rle mnd•) rrnc só nM. collcg-as, pndiamos in
vr~lig-nr n rprnnt:l' clle sahia. 

Com estes ]lJ•cr!icarlos. cslr• hnmcm em toda a parte que 
andon nfin norlia deixar• dr. pOJ' seu caracter, por snns ma
nrirn,: amawis r pPla hnnrlade de SCIJ coração, de ser csi.imarln 
cffcelivamrnt c mn !orla.~ as comarcas por onde andou. 

Rm earla prs;;nn I inl!n 1rm amig-o, cm cada jurisdiccinnadn 
11111 adm iradnr. 

Ma;; n qnr mai;; r•'Srtlla. rins ll':lç.M de scn earact.m·. ,ora a 
"'lr'rg·in. rnrrg-ia rxtranrrlinarin. nfin esta hrutnl, com que 
nlgnns lrnmcns 1~osi.nmam impr'r a sua autoridarle. mas nma 
rnrrg-ia rrvrsl iria rln ma inl' nmahil ida ri c qnr ·"c póclc imr.g-i
nnr. rlr morlo qnc n(!nclln prssoa a .qnem exercia nrpwlla 
r•nPr·g·in I nl'll:l\'n-sr lfm prrl"roil n :rmig-n. r\ rstc n hnmGm rpHl 
nr·nhnmn;; rlc prrrlrJ•, p:J'ri.nnln. t.nclas ns mnnifcsi.acões qrw se 
Iili' forrm ]1J'(~SLH1as fienrfin nqncm dn qnc cllc rcalmrntn mr
rnrin.» 

O Sr. Cnnha Pedrosa - Sr. Prc~irlcnlr, nprznT' de h~.vrr· 
n Dr·. Jõ>r·:mri~rn Snlclnnhn se relir•adn rla Pnrnhyha mniin 
moço, c ler-se filinclo á politica do Estado de S. Paulo. cm nome 
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rla bnnr,ar.ln. pnl·nliyl,nllil. rp11: l't'<'illll~<·<~·" :;eJ<<PI'I: nn illiJ.,l1·e 
.ÍIII'i~r·nn,ull.ll qttu \'1'111 ,[,. l'i<t<<l'-''' 11111:< gllli'Í:<, nmniJ'e:.;l.o 
fntfa a no;-;~n :--nlidal'it•rlndt• :í;.; [ttlltteua;.;t.'l\~ que o illtt~!r·t~ St~
ll:ldlll' 11111' ::i. l':11ilu aeal1:1 de l't!Llllet· á 11\UIIHll'Ía d1l :.;-t·undt; 
HIIIJ'i.:l, 

E1.':t u C] III' I inl<:L :< tliZt'l'. ,,.lfu.ifu IJI'III •. 

O Sr· Presidente - (J ::ir'. f.ionarlr11' :\ll'rerlo Ellis I'Or]I.ICI' 
I[IIC se r:nnsig·n,, nn. :1el.a dn.' n"ssns Lnlhalhns de lwjr, um voto 
rJe fl!'Oil'lllHlll pi;Z;tl' pélOI i':i\\t•t:in\1;11\u tlu i\lnsl;oc IIIUf;ÍSLI':.tU". 
nw:1::•1'11 e i"''''itlt•lilt: tl•• T1·iillll1ill SllPCl'ÍOI' ri•' :-'. P:wlu, ,; Sr. 
Dr·. Fr·anei.·wu ~nltlatdnt t•. ihl IHL'."illltl ll!mpu, fllll~ :-;n envie rrJn 
\tJ!egl·:tllllllil ii" .l'l·e;;idi'JIII: tl•:"!iC 1'riili111ai c au rln ]~starlo dt~ 
:-'. Paulo, rlaii(!II-!IIr.s ''" ,-"'zttlil'-'" pel:1 ;;runrlr. pr.rrla qu<; ar·.a
lmm tlr: snl'i'I't;J·. 

0;; senhni'CS q11e Q[lPI'I.I\'llnl ,._,Ln r.'t'I[II•·J'imcnl.u, qw:i1·am 
dar n sr11 a;:;:,~nlimrnLn. (!'rursn.·; 

Foi 11111111 irncmcnl e api'I'OV<lfin. 

O Sr. Irineu Machado -- S:·. P I'Csidenl.e, de\'lmdo c·neg:l!· 
alt~llni::i, a c;;la r.apil.al, d;; I'Cg-rrsso r:!rr surr virrgcm J.rinmphal 
'"' NrJI'Ir. da He[lllbiiea. 1.1 lllli'Sto umincJiic col!ega, S1·. SenadO!' 
.'íilo Pe~anhn, n!(]tll'irn a V. !F.:X. (J<IC ronsut\.e D Scn:~do snlll'l; 
si consen le na n nnwn<_:iiu ol r 11 ma c o mm issfto ele c i !1(\IJ mem
ln·o~ parrr J·cechrr n n11l i~n D•)[l<tl.adn. o ex-Senador e aclual
mcnl.e :3enador. o r)x-~linisl.ro de EsLado, o ex-Vicc-PJ·csi
dcnLc da H.epuhlicn. n cx-Prr.sirlenle da Republica, que rcin
lcgra as;;im a Capi La i do paiz, V•lllando a esta \I:)JTa, ao seio 
rios scns nmigos c da rcprcs•!nl.a'.iÜO nacional. 

Pnn~n CfllP o Senado nü.n ~o fnrLtu·ú a essa llünlcnngenl dt.' .. 
vida an vcllin hal.alhndrJI' da ltcpnllliea, an illustrr homnm tl~ 
J~::;Ladt'l eujof-i :-~r~t'Yi~:n:-: :1 Nnt:i111 r_~ an rr,g·imr~n sfin imq1cnsos {\ 
f'.nnsl.il.nrm nrnn dn" ~-J.oJ·i:<s dn IJ05'Sn pniz. (Jlitil" hrm: 
'III nito /i um. i 

O Sr. Presidente - 0;: ~cnlinr·r:.-; l]llt! nppi·ovnm o reqtJP
. J•imcntn rtlW ncal1a rlc Sl)l' fnrmnlaclo pelo Sr. SenndOI' [I·i<WII 
Mnchnrln, qncil·nm rlar· n sm1 nssonl.imrnt.n. (Pau.sa.) 

Foi ap)wnvaclo. 
!'iomein rnna fnzorrm p:u·Lro ela Comm is~ão o~ i'lrs. Rena~ 

dores frinrn l\fnchndn~ Vcspucin do Abren, BcnjalTlÍn Bn PT'n~o, 
f.;irJunii•n ele ~lcnezcs c Antonio Moniz. 

OHIÍE~l DO DIA 

il' diswssiin da prnposiçüo da Gamara dos DllJ1tJI.adn~ 
11. 8_1, de Hl:ll. aul.orizamlo o Pr·nsirlenlc da Rcpnlllica a abl'ir, 
[H! lo Minislt•J•in da .Tu si i<;:1 e Negocio~ Itlleriorcs, o eJ•edi\.tl 
e~pecial ele GS :UOil$. rlcsl.inacln ao pagamento elas ui Limas dt!S

. pl'zUs da Commiss~n dn Limi\.(;s enf.J·c os Estudos do Pai'Un:í o 
Santa Cat!Hu·iun, rela! ivas a gr·af.ifictv;ões uos engenheir·os da 
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Cornmissão c :í imprc,gsão do rolaLorios, plantas o pliol.n~:ra~ 
idJia~. 

i\ppi'OI'arla: vac 8rr ~uhmcl.irla :í f'illlCÇãn. 

CONR'r11TJCÇ,in !)R CASMi pnplJf,MIP.S 

Continuação da 3" dlscussüo do project.o do Scnntln nn~ 
mr•rn 1:21. rln '1'020. n1dn1'izandn n novnrno a con[rncl.al' com 
.foiío Mal'ia da Silva .T11nior, ou com crnpreza que "r·;;aniza,·, a 
r.nnsl.rucr;ãn tle prcrJios closl.inados :í residlli!Cia de l'tllliJIIiuna~ 
1·ios Plilllirns, l'ivis r• milil.rti'i'~ r• opr1·ario.~ r.la Uniiío. 

Siín apprnvnda~ as sr::minf.r~ 

El\IENDAS 

:\o arl. I" ~ .'J"- Em vr!z rlc «;:;cn;:; jiiWM», Iria-se: ~.ill-
rn.s niín ~llfiPI'irn·c~ a !I o/r· ao annn:~>. 

Ao rtl'l .. 1• - Snpprima-~c: (fl JlJ'OdioR). 
Onrlc rrmvir.r: 
Arli~:o. «Fica igonalmrn:.r. aulor·i7.ado a eonl.rncl:n· nas 

mesma;; cnnrlicões cnm onlr·M prnponrni.o~ a Pnnsl.l'llill.:fio rle 
·pJ·eilios. na r.aroilnl ria 11rp11l1licn. drslinarlll,, a ''ftl'l'nrios e 
!u nec i nn:ll' i 11s p 11 h H r.n~.». 

F.' rrjeil.nrla n scgninl.r 
Ao arl.. 1" - Em vr7. rir: «com qnem maiores vanl.ag-ens, 

PI r. ai/, JII'Crl ins», rligoa-;;;r: «Rrtn ;Pl'ÍY i Jrg-in com Jnfin M:n•ia 
na Rilva .Tnninr, a ennsl.rncr;iin dr mil pr~rlins.». 

S:in l'r.iril.n;~!a,~ ns srgninl.rs Pmr.nrlas: 
~· approvnrln n .pJ•njrcf.o. qur vnr. :í Commi~;:;fio dr rr.

daccuo. 

f:IINTA(l8:\f ll8 TEMPn PAnA RllPOlll\fi\ 

'J;:' apprnvarln n IWn,jrcln, q1w vnr :í Commissfiu rif) rr~ 
gnla a contagem de t.empo do serviço para a refm·rna dos me
dic'1.' r. pharmncrnl.icns rln Exel'r.Hn r. ria Armaria. 

Approvado. 

llllVBRSÃn AO Jlof,\(lJRTilRIO MIJN!CIPA!. 

Discussão unica do véto ,do Prefeito n. 19, do :lD2). :'L re
snluoão do Conselho Municipal que manda rcvorl.or ao qna
rJr·n activo do magisterio D. Elvlra. Bonevcnuta J,islllla l3m·
hu.'<n, prrtl'ossnra cal.hcdrnLica .inbilada. 

A ppJ•nvafln; van si' I' d cvolvirln nn Prl'fr.i lo. 

· PMVIMilN'rO D8 DIPl'EltllNÇA Dl> \'8NCTM8N'I'OR 

Discussãn unica do vrJto do Prefeito n. 23, rlc 1021, :í. re
!Olu~fin do Conselho. Municipal ant.orizando o Prol'eil.o a abril: 



!· 
\' 
l 

,, 
I ~ •• 
' .! 
i ',' 
. :\ 

' . 
I' 
~ 

I 
I 

. SESSi\0 l!lM :J UB i\ UI E.\lUHÜ UB 1!l2f . 13 

:6 m·ctlil.o especial ncccssario para ouuot·rot· au pag-alllllHLn dc
;vidn ao professor do curso noclumo da J~scula Prol'i:;sioual 
!Alvaro Baptista, Paulo Alves de Cat·valho, de diJ'J'crcnça do 
:vencimentos que deixou de receber no pel'iodo decorrente de 
lilarco de HJIG a jatiCii'o de 1920. 

Ucj e i l.mlu; \'a e ser· r.levul vi du au ::>r. p t•cJ'ui lo. 

O Sr. Lopes Gonçalves - Pceu a valavra. 

O Sr. Presidente - '!'cm a palavra pela ordem o nulm.! 
)Senador. 

,,1 -

· O Sr. Lopes Gonçalves (pela ordem) - Sr·. l'I'e:iit.lulllL', 
1wtli a vala\'l'a pura enviar á Mmm uma tlcdamçãu tl!l \ uL11 
.ut•nlmria ao parecer que acaba de slli' ll!PlH"uvadu. 

V a c ú. Mesa c 6 I ida a ;;egu inle 

DECLAHAÇÃu UE VOTO 

· Declaro que voLCl contra o iDtu·cccr· n. 23, Llcsl.e anu11, c 
pela appruvaçüo do ·vélfJ, porque jú manil'eoLei minha 11piniftll 
.sol)J'C a matcria em relação a caso idcnLico a respuitu da 
p;:ctcnsão do professor Carlos Reis. 

Sala das sessões, 3 do novembi'O de HJ21. - LOJJCS Guu
i:alves • • 

.GQUJPAMÇ:i.O DE VENGIMEN'l'OS 

" Discussão unica do véto do Prefeito n. 33, de 1921, á rc
:soluollo do Conselho 'Municipal que equipara os vencimentos 
dos praticantes, quartos escripturarios e conferentes do im
posto do gado aos terceiros escripturarios da Directoria Geral 
.de ]'awncla Municipal. 

O Sr. Irineu Machado - ~1.'. il'r·c;;iclcnLe, t·ecebi o ~eguintc 
memorial, que VOLt ler, al'im de que Jigut·e nus A-mwcs da Casa, 
como uma impugna!)ãli ao [JUrecur da lwnraua Commi:;sftu tlu 
t.:ons liLu i 1,;iiu. 

Atlupl'• uB l'Ltnuumcnlu,;, as allcga,:ücs desse mcmul'iu!. 
~'crcorri as J'ar.õcs nella aLlduziLlas pelo~ iuleressut.los e twu:;u 
que ôiio de natureza a lt·azci' a convie(!ão ao unimo du qual-
tJUer jul-:;aclor Üll[lUI'Ciul: . 

«Illnw. e Exnw. ~r·. Dr., DD. ::>cnudor· Lia llepublica - u,; 
pralicunle:;, quarlos escJ•ipLurarios e uonferenLes do im[Juslo 
do gado, da Directoria Cict·ul de FitzcnLltt Municipal, lccm a 
~ubida honra de fazer chcg·ar ú~ mãos de V. :mx. o presente· 
menror·ial, cm o qual ~o pl.!.r·miLI.em, com a devida ven.in, ad-
~luzir algumas cunsidem~üe~ a<• a~~umplo de que cuida a lei 
do t.:onsellw Municipal n. ~~·1, de 10~0 (CtJUiiJUI'UCÜo dus sup
plicnnl.es a l.cl'uci.r·us cscripl.marioR, sob o punlo de vista Llu 
igualLiuLics de funcçõc~ c ·ue coudicõe,;, em face da orgmlizacãu 
leg·al dus quurlt·us du pessoal na Muuicipalillaue), velada e agu.t·a 
üepemlunl.e Lia alta aprcoiaçüo de V. Ex. , 

~minenLe ::lenadnr - A razüu primordial dn -véto 6 trma 
1ll'lll.undicla reforma que n l!:xmo. Sr. Dr. Prcl'ciLo tencionava, 
.cn.Lãu, levar a ci'l'cilo no LlcpuJ•Lauwntu em que sui·vem os i'un-
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,.,~1nnn1'1C.s ele q11e t.ral.a <.l l'<'i'OI'id" projccl.o de lei. Ora, a re
l'r·r·id:r I'PI'oi'IIIH, IIÜll !'til !'PI!il 1', Hll qtlf~ ""~' :-iillW, lliil.l lll:li:-; Ü 

'<:r:<. t:l••ia eomo for, pCII'lÍlll, ,, t.lesue que a reforma eollirn:tv:t 
a 1'''"'''11<}111 du~ allilli-ddu., I"''" pru.i<'d" di'. IIII" l.l'ai:lli'lll>i, pa
I!!/'<' que não fall.arão art;tllll<.!fllo~, aliús da mais pum .iusli<)U ll 

da mais Jirlima co1·Lczia --· pa1·a a rejcir;ão elo "r"]weLivo ·oélo 
do S1·. ll1·. l'rol'cilo; ma><, ,;i a~sim, enl.reLaül.o, não Jos,;e, ,.;i a 
l't•ioi'IIIH não vic~~e au eneo11Ll·u dos ,iu~Lo.-; desejos dos Javn
l'lleid~<:; P<~h1 alludi<la !!li, ainda assim G propriamenl6 u pro
.i•:cl.o rio lei u. 424 uma iniciativa elo prnprio Sr. Dr. PrcfeiLo 
1•111' elle mesmo julgacla imprcscinclivel, conforme se pode1·:í. 
dediiZir elas suas palavras seg-uín!.c~: <>bou raclicalnmel.e con
il'::trio ú Jll\omosa lderarc!lia ele vencimentos que exisL•· no 
pes~oal i!:t Dircct.oria ela J?azencla, tmn surJerJ'ectaçõcs hiemr-, 
t\hicas no~ ganl1os que proliferam nesse deparl.amcnt.o munici
pal, lendo por· escopo extinguir as cal.c:;orias de vencime11ills 
tlcsncccssal'ias nn biiJ'OcJ·acla, onde se Ycrifica urna tmica J'un
ttçfi.o, e qnc cntt·c si elevem Rut· igmtt" economicamente». 

H a de V. :mx. permttLit· a allcg·açãn rlc que o vi} to cm ca11;;a 
ai.J •mdeu, apenas, a uma f]llesl ttn de ordem adrniniSLI·aLiva, ma~, 
Yil'l.ualmente. não negou direito aos beneficiados pelo pro
.icclo n. ~2~, sendo tambcm de notar que o retardamento da 
~ua exccuj}ÜO consliluir:'t uma dolorosa prova para quem ellc 
;q<l·oveiLa, ao passo que a sua rejeição- ou se,ia a approvaoão 
tio mesmo - scrú para uqnelles uma verdadeira calamidade, 
anl.e o nivel inferiOI' ele conrorto obrigatorio cm qttc se en
nont.ram, c abaixo elo qual nenhum funccionario poderá viver 
1 lct~entcmente. 

Temos a corlcza do !'[IJe sedt rc,jcilado o 'Véto opposto á 
lui 11. .~~.'J-P t.1:-i:-itt t'f.IJ'Lt!t.n :·w :l'it·nJ:t, lJl'Í!wi]lttltllenLu, na jusLa e 
>ilbia urit•.nl ai,\ÍlO de Y. Ex. !Jllf' 1111.' Hlllf<anu·á plellamenlc, quer 
.iunLo á preclarissima -Gommissão de Consliluioão c JuBtiça, 
eujo parecer será indnbilaYclmcnlc pela rejeição do veto, quer 
por occasião ela votação; pois, desapparecida a differenca de 
categorias de vencimentos ora exisl.entc entre os J:icneficiaclos 
e os ucluaes lerceirbs escripLurarios de Fazenda, ter-se-ha 
Iugrado a t·ealizanão de um dos mais sympathicos actos de 
,iustioa. • 

Afim de que possa V. Ex . .iulgm· da disparidade de concli
cõcs cm qne se encontram os beneficiados pela lei alludtda cm 
rcla1;ão aos act.uacs terceiros cscripturario~. diremos: um 
conferente do imposto elo gado percebe, mensalmente, qnasi 
:JOO$, um 3' cscripturaril! !tOO$', nm 1,• esct•Jptururio 2GG$G66, 
n o pral.icunLe 200$. quando 11111 conLinuo percebe quasi 300$, 
'-' o mono~ aquinhoado do;; scrvcnl.cs, percebe 220$000. E' fla
gl·anlc a in,iusl.ioa que pl'csidc lal distribuicão do vencimentos,. 
~1noma!a c anarchJcn, ante a itlenLidade de fLliiC(:ões (terceiros 
r·· quarlo;; escripLurarios, praticantes c conferentes do imposto. 
rlc gado, em que todos esses 5ervcnt.unrios toem t1ma só :run
e,;ão). E a despeza qt(c ac:ll'rct.ar{t o nivelamento da venci
nwnLos não onerará a Mnnicipaliclacle cm mais do 10:000$ 
mensalmente. 

fJcst.'arte, de V. Ex. depende a rectificaçfic rlP. t.al anoma
lia, ele naturc7.a hicrarchica. que. não ·ha negar, tem em muito 
crcarlo sérios embaraços ás administrações mnnicipacs. tal 
a situação singular c amagonica desses scrvcnl.uarios admi
nistrativos com os seus co!legas inferiores om hierachia, con~ 
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frrmln facil tlt! ~Cl' f~il.ll [ll)l:i:i doi.U!)UI)~ l!l'l;fl!lJertl:tl'ias 1'1'1:1.
! iva~ a v~.~JJciJue:nl.os dt.~ se:·,·el\k.;-;, cuul.iJJuu . ..;, e:;ereVüJJtos, ati
:. i I ia res e mot.od$las. 

Gnnl'iaul.e~, pois, lllls .'I)IIIÍIIII)II[IlS dro .iu.-;Lir_:a I{IIC anilllam 
lncla:-; a:-; l'üS011tt.:.ties ele V. Ex., 11:-; inLf~t·e::;:-:adus salit!tlLatn a:-; 
._ irllltk; eonl.idas no referido vt·o,ieci.ll de lei e l[LW apruveil.ant 
11~11 l'-=(l :tU l'ltiH'I'ill!Jilii,..;Jllll 11\:t~:. l:ttlliH'Ill, ;'t )ll'll'jll'ill ildltlilliS-
ll':tÇÚO.> . 

O I'U, ::;,. • P r·es i dcnl.c, Ires s:in o o pon Lo.; cap il.ac~. 1' r i
me i I' O, a alle:;ar;ão elo que uma reforma seria cleercl.ada " 
es:;,: rcspcil.o. · 

,\lfin l'xistc tal l'Cfurma. 
Segundo, a allcs·acãn ele 1'alla de iniciativa do Prl!fcil o. 
Os inl.orcs:;ados provam. com as propl'ias palavms tJ,J 

S. Ex., que csla se dá. 
'.!.'crcciro, não é possivcl que os í'unccionurino r,m quco

l.fw. hicntreliicamcnl.e supc1·io.I'C' w 1s servente, da l'etlarLi"lio 
e a• ,:; conl.innos, ;;unhem menos do que uns e "Ltl.ros. 

l'1·a-t.a-,;c. puis, de umn medida ptwfcitamcltLil .itt;;l.il'icaua 
,. '"'.ia dm;[lcza LoLal não exceclet•(t de 10 contos de r'•is. Ve. 
poif;, o Senado que nliu é p·,.-;sivcl negar a jusl.iç.a ,·cclamada 
"m I Pl·mn;; tu" !H'I1Ceclcnl.c,; r•clo.' rnodc,;Los fLtnccionarios cru 
que,; I fin, cu.ia elevação ele vencimentos nãn é mrris cln que u 
rleJ'el'imctlln de ll!ntl prctençflO que inl.et·cssa o propt•io decoro 
da adminislt·ucão, por isso que nlin é admissil·ei que funccio
narios ele categoria superiol' vençam menns que seus inferio
res hienu·uhicos, menos que os proprios serventes da sua re
parLi~.ão. (Muito bem; ·muito bem.) 

E' appl'ovado o véto que vai ser devolvido ao Sr. Pro
foi l.o. 

CENTllO DA BOA !MPilENSA 

~' -di,;t·ussi'in da pt·up":;i,;fi" da 1::u11<JI'a tlu,.: i.ll)[ltilauu;; 
n. 6G, de 1\121, que con3idem de utilidade publica o Cenl.l'o da 
Boa Imprensa. ' 

Approvada. 

:l" di:;,•l1ssft11 ela Jll'"i""ir.:ã" da l:alllUI':t ri!', Vr:pul..adoo 
n. 7G, de 1021, que reconhece de utilidade publica o InsLtLulo 
l:li:;Lorico c Geographico Rio-Grandense e u Dispenôilrio da 
Gloria Ubaldino do Amaral. 

Approvada. 

O Sr. Presidende - Nada mais havendo :1 tratar, vou lil
vanLtn' a ~l!ssão. 

Dr. signo pura ordem elo c! ia ela seguinte: 

:l" discussão da prqposi1:ão ela Uumaru dos Deputado:; 
11. 71, cte '1Q2.'1, exleudenuo ~to cidadão Dumin10o~ lloth~a, 
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pt~lu:; sel'l'i~u:; [ll't•slallus uu. g·uel'l'a Jo l'at·aglltiY, os J'al'orus 
da lr!i 11. l.liH'I, de lUOi (com JHrrr.:ccr /'uvumvcl tlu Cvu~'ll!is
.~üu de :1/arinliu '·' ou .. ~rrt.t., n. :riO, de .J!J21); 

:J" di:;cus~iiu tia proposit;ãu Ja Gamara Juti Dt~ulaJus 
11. ~7, du I!J~ I, que uiJt·e, pelu 1\linislerio da Fuwuda, o crc
tlil.u IJ:ipecial de :1 :ü5U$, destinado ao pagmnuulo ele diaria~ !I 
que lcm Jü·eilu .fulio Targino Lia Fonseca, encarregado do 
exJ,inelo pu:; I o J'iseul llu :\et'L' (com Jllli'CCI!I' J'uvuravel tlu Cu m
m i~siiu li e P inançus, n. :JiiO, tie .J 921) : 

:J" t.lheu~~ãu tia prupusit,'[Lu Ja Camura do;; De:pulados 
11. !1:.', clu 10:!1, que alll'e, polu Minislel'iu ela Via~iio ~ Uln·a:; 
J'u!Jlicu:;, o ert•dil." espt1ciul Llt• :l.i·OO:OtHl8, para·a concl11siiu 
Lia:; ulJt'a~ JL• Juplifica~.üo Ju linha da Eslt•ada de .l!'crru Cen
it·al do Ht·u~il e paru o prulon;;umenlo da Noruesle elo Bm
~il (t:u/11. Jlareuer {avuravel da ()ummisstiu de Ji'üwnças n. :J61, 
de I!J:!I). 

Levuula-su a :;cssiio, ás H lJuras e ~5 miuuLus .. 

132' SESS.'iO, El\1 4 DE NOVEMBllO DE 1!!21 

PllE~liJENC!A DtJ Sll. IJUENO DE 1'.\lVA, Plll~~lUEN'!'E 

.:\'~ 13 e I !2 hoL'as, abl't)-SC a sessrw, a que coHCOl'l'clu o,; 
Srs. A. Azercdo, Cunha Pedrosa, Hermenegildo ele 1\Iorae.>. 
1\lunllun~.a i\Jmlins, Alexandrino de AlencaL', Laüt·o Sudt•é, Indiu 
rle Hra~il. CosLa ltodt•igucs, Hen,iamiu Barroso. Francisco Sú, 
El-1y de Souza, .rorto Lyru, AnLunio Massa, Vcmai1ciu Neiva, .l•.:u
•wiJio de AndJ·uJo, Siqucira dti ~!Pnezes, AnLunio l\!ouiz, Moniz 
Soclré, Paulo Jc Fronl.iu, SanJpaiu C~~t·rea, It·ineu Macluutu, 
Atlolpho Gordo, Alfrcúo l~llis, Carlos Uavalcanli, Lauro Mülltw, 
Vida! lht111os, .Fclippe SchmidL,_ Cario~ llai·Jw,;a I) VC'JJUeiu elo 
A breu (2!l) . 

Deixam dn con1parecct· co!Jl causa ,iuslil'icada os Srs .. 
A!Hiias N oves, Si I vct·i o N el'y, Lupa:; Gon~mlvc~, Ju~lo Chcrmont, 
({odol'rcdo Vianna, .ros•i .U:uzebin. Felix Pacheco, Antonino 
.E'reirc, João 'l'lwmé, Tobias M.onleiro, Camciro uu Cunha, Ma
nnel Borba, Ho~a e Silva. Arau,io Gt'1es, Olivcim Valladüo, Gon
l,mlo HollemiJcrg·, Ituy .Bal'IJosa, Hornardino MonLeii'O, ,J eronymo 
i\lonlnil·n. ·~lnreilin tlt• Laei''l'tlu, ~iln Pt!~anha, ~lode~lo Ll•al, 
illip;ul'l dn Carvalho, Haul Soat'l'S, Bernardo Monteiro, l~l'anciseo 
Sallc~, Alvaro de Uarvall1o, JosLi MurLinho, PedJ•o CelesUno, Hu
mo~ Caiado, Generoso ~lm·ques, Xavier ela Silva, c SOU:l'CS dos 
~~~ulos (33). 

1~· I ida, pus La t!lll dis,eussão, o iieln l'Cclamac,:ão alllll'uvacla 
a acta da sessão inlct•iot• ,: 

O Sr. 1" Secretario Licclum llUC nüo lla cxpctliculo. ·' 
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O Sr. 3o Secretal·io (8c,·vindo de 2") p!'occde á lei~ura dos 
seguintes 

PARECERES 

N. 377 - :1921 

.lledacção /'inal do P1'oJecto do Senado n. !1, de 192-1, equipa. 
1·ando os ·vencimentos dos [uneciona1·ios ci·vis dos Arscnaes 
de Marinha do Pm·ú c de Matto Gl'osso aos dos do lHo lle 
Janeiro ' 

Art. 1 . o Ficam equiparados os vencimentos dos junccio· 
narios civis e os salarios dos operarias, mensalistas .e diaris· 
tas, dos Arsenaes de Marinha de Matto Grosso e do Pará, aos 
que percebem os de igual categoria do Arsenal de Marinha do 
Rio de Janeiro, menos os dos secretarias que perceberão ven
cimentos iguaes aos do secretario do Arsenal de Guerra do 
Rio da Janeiro .. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario .. 
Sala da Commissão de Redacção, 4 de novembro de :l921 ~ 

Venancio Neiva, Presidente interino. -. Vidal Ramos, Re-
lator. 

Fica sobre a mesa para ser discu lida na sessão seguinte, 
depois do publicada no Dim·io do Conal'esso. 

N. 378- 1921 

Redacção final das emendas do Senado á p1•oposiçüo, da Ca
rna·ra dos DeJJUtados n . .Jii3, de ·1920, mandando sepa·ra1• a 

, secção de Electdeidalle, da ele Obras, na Casa da Moeda 

N .. 1 
Onde convier: 
Art. São cquipat•ados os ac~uaes auxiliares da escri-

pLuração da Contadoria da Casa da Moeda aos de igual cate
goria da Imprensa Nacional. 

N •. 2 
Ondo convier: 
Art.. As diarias dos serventes das officinas do quadro 

effectivo da Casa da Moeda serão de 6$500., 

N. 3 

:n:rt. E' considerada extensiva ao pessoal tecbnico da 
Casa da Moeda a disposição do art. n. 13, do decreto n. 1;680, 
de H de novembro de i 902. 

S. - Vol. Vll. 2 
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N. 4 
.Accrcscente-sc á tabclla do at'L. :1' do referido projceto 

o pessoal seguinte: 
Ordenado Gratificação Total 

f galvanoplasta (encarre-
:J: G00$000 g·arlo) .. . . . . . . . . 1:800$000 5:.1.00$110(\ 

i operaria especial a 
11$000 .. . . . . . . . . 4:0:1.5$000 4:015$000 

2 operarias dG 1' classe 
a 9$500 .. .. . . . . . . 3:467$500 ,- 6:935$000 

:1. operaria de ')o classe ~ 

a 7$000 .. .. . . . . 2:555$000 2:555$000 
:1. aprendiz de 1" classe 

a 3$000 .. .. o o' :o· o' o •: 1:095$000 1:095$000 
N. 5 

Art. Fica supprimido na officina de machinas da Casa 
da Moeda um Jogar de operaria especial da referida officina, 
para dar Jogar á creaçlio de mais um ajudante para o quadro 
de funccionrios publicas com os vencimentos elo actual aju
dante. 

Art., 
credito. 

Fica o Governo autorizado a abrir o necessario 

Sala da Com missão de Redac~ão, 4 de novembro de :1 !J2L 
- Venancio Nei·va, Presidente interino c Relator. - Vidal 
llamos . 

. Fica sobre a mesa, pam ser discutida .nn: sessão seguinte, 
depois ele publicada no Diario do Co1l{fl'esso. 

N. 370 - 1921 

Si é allribuição privativa do Congresso Nacional esti
.pular vencimentos aos empregos publieos, como se aclut ex
presso no art. 34, n. 25, da C'onslil.uição, nlio padece duvida 
que a modificação, pam mais ou para menos, desses venci-
mentos compeLe. igualmente. a esse poder politico. . 

Nestas condicões, não é ol'l'cnsivo da magna lei o pro
jecto n. 31, deste anno, precedido de diversos eonside1·anda, 
cu:ia utilidade, conveniencia ou inconveniencia financeira só 
poderão sm• apreciadas c decididas por outra Cbmmissão. 

Isto posto. aconselhamos nue o mesmo projecto entre na 
ordem dos trabalhos do Senado. 

Sala das Cominissões, 3 de novembro de 1921. - Lopes 
Gonçalves, Hclalor e PrcsiclcnLc in.terino. - Eloy de Sou::a., 
- Antonio llfoni::. 

PROJllC'rG DO SENADO N. 31, DE 1921, A QUE SE REFER!l iQ PARECER 
SUPRA 

Considerando qun aos funccionarios da Secretaria ela Hc
pnrlição Central de Policia elo Districto Fcclcral o ele outras 
rcparticões della dependente~ tccm sido concedidos augmen
t os de vcncinfenl.os; 

Considerm1do que seria dolMosa in,just.íça . olvidar os 
runccionaJ•ios da TnspccLoria de Policia 1\lnriUma, a quem as-
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siste o mesmo direito porquanto esta roparlicão, fundada ha 
quinze annos, ainda consct·va os mesmos vencimentos de uma 
época cm qu o a v jcla não oi'fcrccia as difl'iCLJldadcs prc
HM~s; ! 

Considerando que (' seu scrvir.o não sofl'ro interrupção, 
tendo a sou cargo a visita de todas as cmbarcarJúes que entram, 
o desr.miJat·aço de todas que sahcm c finalmente a fiscaliza .. 
ção geral do movimento elo porto do Ilio de Janeiro; _ 

Considerando que não se póclc estabelecer termo de com.., 
paração entre o movimento actual c o que cxislía por occa
sião ela reforma policial rlc '1007, movimento este quo vem 
·progrcssivamcn/.c aug;mcn tando ele anno para anuo com a in:
,tcnsificação ela navegação, orçando já por cerca ele cinco mll 
o numero de navios annual mente clcsembaraçados no porto; 

Considerando que para todo este penoso c arriscado ser
cko ser devidamente cxoculaclo süo os referidos fun
ccionarios obrigados a passar as noites em constantes vigias, 
expondo a vida nos frequentes encontros com os contraban
distas c ladrões do mar; 

Considerando que aos funccionarios em servioo não é 
permiltido afastar-se da séde ela inspectoria o que os com
palie a despezas de alimentação; 

Consider·ando que os cargos aos mesmos at.tribuidos são 
do natureza I'eprcsontaliva, tendo por dever, no acto da visita 
official apresentar-se a bordo decentemente trajado, o que 
dá motivo a constantes renovações de fardamento, que lhes 
absorve grande parte dos vencimentos; , 

Considerando que constituindo o confronto entre os ven
cimentos dos funccionarios desta repartição c os de outras 
melhor aquinhoados, som que entretanto tenham como en
cargo o perigoso serviço do mar, observa-se quo o inspector, 
deste importante clepartamen/.o policial que occupa um cargo 
de absoluta responsabilidade sem que possa precisar horas do 
s·erviço. sempre na immincncia elo altondor qualquer requi
sição de sua presença, percebe o vencimento mensal de 691$050 
inferior ao de muitos funccionarios de categoria menos ele
.vada, que não podem estabelecer parai! elo; 

Considerando que aos sub-inspectores, Jogares que antes 
da I'CI'Ol'llla rla policia rln 3 rln janeiro dn ·1'907, eram exercidos 
pelos officiacs da Secretaria da Repartição Central da Policia 
com a denominacüo elo oJ'l'iciacs da Policia do l}orto, é conce
dida a metade do vencimento ou 3-15$G25; 

Considerando que este vencimento é inferior aos dos 
mestres ele lo.nchns da propria Inspectoria ele Policia Marí
tima, cujos vencimentos foram augmrntados cm 1918, ac
crcsciclos ele uma dinria por serviços cxtraordinarios, que lhes 
:foi concedida no anno seguinte, o que não toem os referidos. 
,sub-inspectores; 1 

Considerando que os auxiliares, a quem são dist,ribuidas 
ns funccõils relativas ao serviço externo ou do expediente re
cebem apenas o exíguo vencimento mensal do 212$29:!, ou 
~nuito menos que os contínuos de outras repartlc.úcs; 
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Considerando que r.sl.c J)Cqucno augmcnLo não itnporlar:i 
cm sacrifício para os cofres da Nação, porquanto, sendo. esta 
repartição encarregada ela cxpcdícão de passes de saluda a 
todas as embarcações que deixam o parlo c que oroa por cerca 
de cinco mil, aunualmcnl.e, pagando apenas de.sello federal.a 
msignificantc qL1anLia de seiscentos réis, poderá dahi aclvu· 
renda compensadora; 

Considerando que cm diversos Estados da União, o se!lo 
!lstadual apposto aos referidos passes, varia entre dez c quinze 
mil réis (Bahia, 15$; Pernambuco, 15$; Espírito Santo, 6$, e 
S. Paulo, G$), poderá sm· vanl.a.iosament.c estabelecido qnc o 
Helio federal nos passes de sahiclas ás cmbarcacõcs, expedidos 
na Capi!al da Republica pela Inspectoria de Polícia Marítima, 
seja elevado a cinco mil réis; · 

Considerando que as~im poderá ser feita justiça aos re
feridos rrunccionaríos concedendo-se-lhes tlm :Pequeno au
g-rncnLo cm seus vrncimenl.os. (]IIIJ scr(t pcrfr.itamenLc CIJlliJJlcn
sado com rendimento do sello nos passes de sabida: 

O Congresso Nacional decreta: 
IArL. 1.• Ficam elevados a 12 :OOOij;, unnuac~, os venci

mentos do inspector de Policia Marítima do Districlo Federal; 
u 7:200$, os dos sub-inspectores e a /1:$800, os elos auxiliares. 

Art. 2.• Revogam-se as disposioões cm contrario. 
Sala das sessões, 20 de outubro de 1921. - Euscb·io de 

Andrade. - A imprimir. 1 

N .. 386- 1921 ,, I' ',~ I 

'A' Commissão de ConstiLuíçao, foi presente o pro,jccto 
n. 33, de 1921, apresentado pelo illustre Sr. Senador Paulo 
u•J Frontin e considerando instilni·oão de utilidade publica a 
Sociedade Brasileira de Sciencias, com séde nesl.a Capital. 

Como o referido projecto não of.fcnda nenhuma das dis
posições consW.ucionaes, a Commissão de Constituição é de. 
parecer que o Senado o tome na devida consideraciio. 

Sala das Commissões, 3 de novembro de 1~21. - Lopes 
lrúnçal1Jes, Presidente interino. - .Antonio Moniz, Relator.
F.tou de Souza. , 

I>l\OJECTO DO SENADO N. 33, DE 1921, A QUE SE REFERE O PARECER 
SUPRA \ 

O Congresso N acionnl decreta: 
Artigo unico. E' considerada instituição de utilidade pu

bi!ca a Sociedade Brasileir.t de sc.iencids, com séde na Ca
pital Federal; revogael .. s as disposições cm contrario. 

Sala das sessões, 28 de outubro de 1021. - Paulo de 
Frontin. - A imprimir. · 

N. 381-1921 

Entre os problemas de ordem legislativa cuja solucão a: 
(Jpn~,Lituicüo reservou ao Congresso, fisura o da discrimina~ 
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çfLO das compcLcncias, cnLrc a União c os Estados, no to
cante ao direito do lc:;iRiarcm sobre a viar;ão forrea o a na
vc,gar;üo interior. Esse clirciLo. diz o Lexto do arL 13 da 
ConsLiLui(;ão Federal, será regulado por lei federal. 

No desempenho rlcsLa incumbcnciu, bem se. vô que ao 
Congresso Nacional não assistiu sinão o poder ele traçar e 
de limitar a compctcncia dos Estados, rcsl.ringindo-'a ao di
roiLo de leg-islarem sómcnLe sobre sua viação ferroa o a sua 
navegação interior ou, melhor, intcr-municipal. 

Quanto á compeLcnnia da União, nenhuma restricção se 
lhe poderia crcar dcanl.e das disposições que investem o 
Cong-resso da aLLl'ibuioão privativa de reg-ular o commercio 
i·Jtercstadual c de legislar sobre a naveg-ação dos rios que 
banham mais de um Estado (ns. 4 c 5 do art. 3lt da .Consti
tl•ição Federal) e da disposiçao que submctlc á jurisdicção 
frdcral cxelusiva as questões de direito marítimo c navega
ção, assim no Oceano corno nos rios o lag-os do paiz (art. 60, 
lettra G, da Const. Fcd. ) . 

Ao cnvoz disso, porém, o Congresso Nacional, no decre
tar a lei n. 109, de 14 de outubro de 18!l2. quasi que renun
ciou á sua f:lculdadc de leg-islar sobre a viução e a naveg-a
ção interosl.aduaos ao mesmn tempo que ampliou a compc
tencia dos Estados ao ponto de facultar-lhes o direito de le
gislar sobre todos os casos além dos previstos, no art. i •, da 
r: ferida lei n. 109. 

Fez mais ainda: conferiu aos governos dos Estados o 
poder de resolverem sobre o assumpto quando o melhora
rr.,ent.o viesse a interessar a mais de um dc\les, rcspectiva
rr:ente. 

Dcante destas duas disposições da lei n. 109, arts. 2" c 
3", teríamos que nos abster de qualquer solução legislativa 
em relação a casos iclcnticos no da pro[losição n. 109, sobre 
a qual esta Commissão é chamada u dar parecer. E isto por
!rue o melhoramento visado pela J'eferirla proposição in
teressa evidentemente a dons Estados da União c, ainda, por
que, .pela disposiç.ão do n. 1, do art. 1', da lei n. 109. ficou 
o Congresso apenas com a competcncia platonica de legislar 
sobrP. as vias de communicacões fluviacs c terrestres ~que 
c,mstarem do plano geral de viação que l[liOr c\lc for ado
ptado. 

Dizemos paatonica cs~a compotoncia porque se formos 
c: pcrar· que se formule, se levante e se approvc esse «plano 
geral» de que cogita o ar L 1' da lei n. 109, terá o Con
g'iesso de aguardar um enm·mn rlccurso de lempo, scculos 
talvez, para poder deliberar sobre as communicacões flu
vincs c terrestres do ,paiz, na conformidade do texto leg-is
I.~tivo contido no n. 1, do ar!.. 1•, da citada lei. 

Não ha cxn~;cro algtlm nesta nffirmnoão, se ponderarmos 
·quo nenhum plnno A'l)ral do viar:flo se poderá lcvantal' no 
Erasil sem o levantamento ria sna curl.a l.opographica. 

Ora. ó sahido que . na Fmnoa. paiz rio l.enit.orio pouco 
maior de quinhentos mil kilomcl.ros quarlrnclos, sn consumi
rl:m oitenta annos ele trabalho na exccuçiin ele sua carta to
r"' •g-rnphica. 

O Brasil, f!llC t.om uma aroa rlczo~cis VC7.0S maior flllC a 
· 'da Frnnoa, t.m•tí, proporcionalmente, de consnmir mil duzen
tos e oitenta annos na mesma tarefa. Este assumpto j•tí tem 
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por vezes sido debatido na imprensa o nc seio elas associa
ções scicntificas do Brasil. 

Aqui, hn annos, quando o illustre ürvillo Dcrby dirigia 
·o~ trabalhos ela ·Commissão Geo;:rnphica do Estado ele São 
P&ulo, o engenheiro Francisco B!Jering, cn; um artigo que 
causou sensação naquolle Estado. Lentou demonstrar que· os 
trabal11os do levantamento dn carta geogl'U'phica paulista, 
;pela :f6rma por que csl.avam sendo executado,, consumiriam 
scculos até a sua conclnsiío. Si is Lo se affh·muvn no tocanl.o á 
carta f.opographicu elo nm Esf.auo, onde !la t1ma população 
mais densa o maiores facilidarles elo communicttção, que se 
dirá da carta googl'apilica rle lncla a União ? 

Ainda agora, a prnDosi l.o da celebração do centenar i o da 
Independoncia, ar;il.a-so nnvammtc o problema da nossa 
cartogmphia· c pnlas rliscnssõos l.ravarlas. temos visto que a 
cart.ograpbia do Brasil jaz sob o mysterio das vastas exten
sões despovoadas do scn granrl,) terril.orio o ninguern dosco
nhccc a immcnsirlarJc ela tarefa reservada aos nossos carto
graphos c confiada dcsclci o Ministerio elo marechal Mallet ao 
Estado-Maior do Exorcit.o. Pois, si o levantamento do plano · 
geral da viacão do nosso paiz esl.á sob a intima depcncloncia 
do levantamento ela nossa r.art.a googr.aphica, apenas esbo
çada em alguns Estados do Brasil, nenhum exaggero ha cm 
affirmarmos que o Congresso Nacional, no docrol.ar a lei nu
mero i09, rr.nunciou. por tempo incalculavol, ao exercício do 
poder que lho assiste fie leg-islar sobre a nossa via(;ão ter
restre c fluvial interestadual. 

Nem se objecte quo1po!n n. 2 dn art. 1• da lei n. 109,do Con
gresso ainda assisto a faculdade de legislar sobre o assumpto, 
porque, ahi mesmo nesse texl.o leg·al, Rc formula t1ma reoll.ri
ecão poJa qual se lhe impõe a ohl'igação do delihr.rar scbre 
vias de. communicacão flnvines ou t.crrcsl.res, qne forem pré
viamento consideradas de ntil idad c nacional, sómento no:'stas 
duas hypothcsos: a) si snt.isfizercm a necessidades csl.rnte
gkas, c b) si corresponderem a olcvaclos interesses do ordem 
politica on administrativa. De .~nrt.e que, cm se tratando do 
vias de communicação que nfio figuram no hypof.hl'tico c rc
motissimo plano geral de viação e dos que não foJ·cm subor
dinados aos clous unicos casos de ·ul.ilicladc, fixados pelo mi
mero 2 do arl. 1• ela lei 100, está o Congresso tolhido ele de
liberar sobre o assumptn, a menos que nüo queira, nos ter
mos do art.. 4• da mesma lei 1 O!l, su!Jmctt.cr-sc «a um ::wcl)rrlo 
com os poderes competentes. do~ Estados ou do Estado a que 
possam interessar». 

Este «accôrdo» com os Eslndos «interessados» não é só
mente inconciliavel com as disposições, constitucionacs que. 
asseguram ao Congross9 a cnmpelen~ia cxclusiv~ para regu
lar o commorcio dos Estados entro s1 o pura IegJslar sobre a 
navcgaçüo interestadual; trarluz-se cm um vorclad~>iro eli~p~
l':ltc pm•qno criou pm·a a União a singular 1.Jrlcla do consPntl
mcnl.o pr1ívio dos Estados cm assnmpl.o sohre que só 11 Con
gresso póclc doliherar, isl.o é, sobre a viação interestadual, 
fluvial ou terrestre. . 

Não foi, portanto, sem estranheza ·que vimos ous.cif.ar-se 
na Camnra a ob,iccção oppost.a no projcct.o n .. 51~. dll 1 9.'20, o 
assim formulada no parecer da !ll.uslre Conmnssao .de Ftr.a,n
ças elo Senado: «Niio parece l!cJto que as auLorJdades i c-



SESSiÍ.O llM ·l ug :XOVE~IDHO UJ> '1!l2f 

dcrnes pcrmill.am que se desvie 0 curso de um rio cs.l.adual 
~cm o c?mcnl.imcnto c~o Estado pnr cl!e banhado, ainda que a. 
obra, alem de mcrJI.orm, seja rlc cvirlenl.o jurisdicção fedor·al, 
porque dcsLinada a I iga1· dons Estados,) 

Esl.a objecção, cxposl.a aliás sob a fúrma duhilaLiva da. 
cxpJ•essüo «não parece licil.o», não encontra no nosso Direito 
:Puh.Jico. ·1:oe1eral u~n só l.exto ou postulaelo que a fundamente 
ou JUSLJfJqtw, a nuo ser a ahsUJ'da clisposkão elo arl .. 3" da lei 
n. 109, ele 14 ele oul.ubro ele 1802, lei que o Congresso deve 
rrw_ogar, a menos que não queira elimil.l.iJ•-sc da faculdade do 
clchbcrar sobre a navegação c a viar;ão intorcsl.adtJacs. 

Por isso, a resposta que nos occorre dar, pcrempf.oria o 
i1:nmerlial.a, úquclla objecção, é a seguinl.o: O Congresso Na
mona! .pórle pcrmit.t.ir o desvio elas aguas rlc um rio estadual 
para o fim ele estabelecer entro rlous ou mais Estados da 
União uma via elo communicac.ão fluvial desl.inada a t.ram
porl.o ou navegação. E'-lhc indifferenl.c o conscnl.imcnto do 
Estado a que pertence o curso de agua a desviar-se. 

Nenhuma elas clisposi.Jõcs ela Constituição Federal rofc
l'Cntes á organização polil.ica da União c elos Estados, nos 
autoriza a concebm• a possibilidadn de 11m confliclo ele direi
tos ou inl.cresscs, quer elos Estados entre si, quer ont~e a 
União o os Eslaclos·, para cuja .solução se faça preciso recorrer 
ao consenl.imenl.o de qualquer· dos Esl.ados federados. Ao con
trario, toda a collisão ele clircHo;;; ou interesses entre dons ou 
mais Estados, o entre rst.es c a t.Tnião, só póclc ser resolvida 
!'O senl.irlo ela affirmação do supremacia da União, cuja ~o
herania não prlde soffrer limitação alguma por parte das 
autonomias esl.acltmes, denl.ro de cuja orhit.a s.o comprellcn
r.lcm tão sóment.c os direil.os c interesses que lhes são pe
rmlim·es. O exercício rlcssa soberania é assegurado pelo podor 
rio inl.ervcn(:ão, 'Pelos rlcmai~ poderes enumerados pela ConsLi
luir.\ãO c ainda pr,Jn rlominio pol.cncial que a União exerce 
r.obre a massa grral dos hcns situados sob a sua jmisclir.ção, 
c que se traduz pc!n rlircii.o ele expropriação. E' este o nosso 
parecer·. 

Rio rlc .Taneiro, 27 ele outubro de 1021. - Be1·nardino 
lllonüiro. - mo11 de Souza, Relator. - Antonio Jllonü:;, pela 
appr·ovaçiio do projecto. -- Lnpes Goncalvas, com voto cm 
~cparado cm oit.o folha~ de papel. 

VOTO EM ST~PARADO 

Niio padece duvida qM tom t.oda proc.edencir. a qursLUo 
lcvnnt.ada pela clout.a Commis~l1o de Finanças, cm sou par1~ccr 
de 27 ele julho deste nnno. 

Com offoil.o, a proposição n. 10\l, embora .determine mc
r!ida rlc grande alcance. economico o commerctal, conccdrn~o 
licença ao cngrnhciro Pereira de Queiroz. para n ~onstrucc.uo 
1le um canal rlestinnclo a ligar - por mt.ermecho dos 1"!flS 
Vrmulou.1·o, de S. Paulo e ~·arndmo·o, do ~m·a~á :- as bnluas 
ele ·cananr\a o de Paranagm\, 1m volve quesluo pel't.mento lÍ au
I.Mielado, inl.nrvcnção ou nu tonomia clcsscg dous Esl.:~dos. 

E o ~ • 

"• Sl n,tO, VC,]UffiOS, , _ 
O ar! .. 1:l da Constitninão reconhece que a vtnçuo fPrrea 

c a navngação interior consl.ii.uem direito da 'Qniãc~ e ~lo~ :JJ;s
l.ndos; são assumplos ou melllOl'amcnLos respmtant~s u ,llll'lS-
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dicção ou compcl.cncia destes c daquella; c, por isso, pre3crc-
veu que serlio re(Ju/aclos por lr:i federal. . 

lia, porén), na J)J'opria Constil.uieão excepções a essa re
g-ra, ~ cs.<c PJ'Jncipio, isLo é, vias J'er·rcas c navegação interior 
que mriepr.nclcm, para absoluta c privativa clelibcrnçlio do po
der fcdcr·al, de qualquer lei cornplcLiva ou do cst'ltuto r!'gu~ 
lador, a que sn refere o citado ar L i3. 'faes slio ns casos do 
§ 0" do urt. 34 c do urt. G1 da ConsW.uiçlio. E' que neE~cs 
disposil.ívos o constil.nin1~ consagrou, sem hcsit.ac.fio, de n.oclo 
claro o expresso, o direito cxr.lu~ivo da União . 

.F<lra dessas hypotJhcsrs, os problemas de v'a~ão ferroa c 
navogação interior estão. posil.ivamrmtc, reg-ulados, em vir~ 
tu de dr.· mandamento constitucional, pelas clispo~içõcs da lei 
1.09, de '14 de outubro de 1802. 

Bis o que diz o seu a1·!.. 1': 

«E' ela compctcncia dos podere9 feoleraes resolvlll' 
sobro o estabelecimento: 

1 ", elas vias de communicação f!u.viac~. ou terres
tres, constantes do plano geral de viaçãr que fôr ado
ptado pelo Congresso; 

2", de todas as outras que. futummente, forem, 
por decreto emanado do Poder Lcgislatlvo, eonsidcra
clas 'de utilidade nacional, por satisfazerem as necessi~ 
daucs estrategicas ou corregpondcrem a elevados inte
resses de ordem publica ou admmistratJva,. 

Art. 2.' -«Em todos os demais casos. ~quclla com
potencia é dos poderes cstaduaes~. 

Art. 3. • «Quando o melhoramento interessar a 
mais do um estado, sobre clle resnlveriio os governos 
respectivos. 

Como se vê, a lei 11. 10!l, ele 1802, cm vigor, porque, ain
da. não foi revogada. cvidrnrianrlo a >oobcrania da União, 
rrspcif.n, ao mesmo t.cmpo, a nulonomin dos Es~ndos. 

Ora, a proposição da Cmnnru enuncia que o cannl pro.ie· 
'!Lado !ignr:'t uma bahia paulista a uma bahia par·:maenso, pot• 
int.crmcdio de dous ?'ÜJ.ç f!stnduaas nu dornestief.oS - um pcr
t.cnet:mt.e a S. Paulo, cxcluRivnment.c, C' outro ~·ertencentc ao 
·Parunú .. r.xclu9ivamcnt.c. Silo as nguas desses rit:lS, não inter
Pstadunr~ ou extensivas a torritorio rstrnng·eiro. que forma
rão o alludido canal. Nin::mcm sabe, nesta Commissão, si os 
{1ovcrnos ou os poderes estacluaes ele S. Paulo e do Paraná, 
foram ouvi,do9 c annuiram no desvio ou aprovr.itnmento das 
aguas dessas cluaR artcrias para abertura elo L'rn canal, que 
se me afigura do grande vantagem. 

E essa audiencia c ·consequente annuen~::n são im
prescindíveis cm virf,udc elo texto constitucion?.l e da lei or
t.linaria que o regula. 

N~ão so trata, no caso occorrenlc, de uma vi11 de communi
caçiio constante do plano (Je?·al de viaÇfio adoptnr;o pelo Con-
01'esso, nem tão pouco. oCle u.m canal est1•ateaico Oit c:~ elevado 
intm•esse de ordem: Jlltblica ou. administrativa, :1uc .ià tenha 
sido decretado ]leia le;::isln~ão federal. Não ha disto a ma1s 
levo J)!ovn, 



I" 

f·' 
.·,; 

;r 

I 

~ 

,. 

3ESSÃO llM q Dll NOV!lMBnO DE 1!121 25 

Logo, o assumpto incido, privativam~nl.e, em compctcn
C'ia estadual, conrorme o ar L. 2", da referida Jl'i n. J O!J, que 

Supponhamos crue ambos esses Eslnclos cu qualquer 
resultou de preceito constil.ucional, expresso e 'M;o implicilo. 
(Jcllcs j:í Lenham deliberado sobrr o regimon o·, volumo das 
nguas dos dous rios ou de 'lm ~ó, cnnccrlcncln-:.>' para força 
mol.orn ele usinas ou fabricas, irrigação r.los campos c terras 
proximas, nprovcil.avris pela agricullma 011 inclusl.ria pc
t\uaria? 

A qursl.ão da compelencia não surg·c do l'aclO quo ob.ic
C'l iva um canal inte1·esta.âua.l, mas ela circumsL:m,Jia ·ele serem 
desviadas as correntes de dous rios limitados ·- o. do norte 
p~lo territorio ele S. Paulo e o do sul pelo elo Faranú, cxcusi-

. vt.mente. 

Não se deve, pois, levar cm conta o caso de vir a ser 
!ntcrestndual o canal projectado para se ·rlcfronlar sobre a sua 
rwveaa(~ão a privativa atribuição do Congresso. 

N:ão é ,da possibilidade de navegacão desse t•anal que se 
l.rata, quando .iá esteja concluído c aberto, ma~ dos elemen
tos n~cessarios para sua formação, pertencentes, r•rn abosluto, 
aos Estados de S. Paulo c Paraná. 

E não o é; porque todos .sabem que scmnihr:!1LP materia 
(t' ela navegacão) quer ·se trate ele rios, estuario.-·, !agos, lagoas 
n~ canaes é da exclusiva alçada do Poder Lc,g·islol~ivo Federal, 
sendo os mesmos interestaduaes. 

A Constitui~,ãt) argentina: seguiu doutrina inteiramente 
diversa da que adoptamos sobre a navegar;ão dos rios. 

Assim é, que o n. 9, do art. G7, dessa magna lei, sem 
fazer dislincção entre rios provineiaes e ·intP1'··P1'0Vinciaes, 
e~t.abelece que c01'7'esponâe óu compete ao Cong[·esso Nacional: 

Reglamen lar ln Hbrc navegacion rlc los rios in
teriores. 

Isto não quer dizer, porém, que nessa R11pubJitc.a, como 
e'l~ina Pcrfccto Arayn. - Conwntm·io rí la Con.~titucion -
V. 2• - O poder ,jurisdicional da N'ação não '':•.ia l'C~tric~O 
~obre os rios o canaes navegavcis; pvrquanlo a proprtedaae 
rhrs p1'ovincias sobre as p1•a'ias que os mesmos al!•a,t•essam. ou· 
Urn'itam seus terrilm•io,~, as habilita a .::cm·1~C1' tiJdos os direi:-
tos de dom:in-io )mb!.ico, inclusi·ve o de t1•ansm.itl11' a particula-
res, em determ.inac.hs conrliçües, as cousa.~ fJII.C constituem a 
esphera prop1•ia desse dom.inio. 

Ora, si nesse paiz, onde u competcncio. congt•essionaJ so-
bre a naveg~acão elos rios interiores é ampla c não soffre a li
rnit.ncãõ imposta por nosso ·regimen, se resalv!.'. f;~ra as pro
víncias a' propriedade elas praias e, 'conseg·uir.!.t:~ncntc, todos 
os direitos sobre as cousas que constituem a e>phr.ra do do
minio publico, como ó qur., entro nfls, cngitand:'-SC da aber
tura de um canal pelas terras de clous Estados. se pretendo 
Stlpprim1ir ou nullit'icát• a intcrvcnçilo elos me~:nos, quando, 
alit\s, a compctcncin elo Congresso não pr\ele ir além, c.rn ma
teria ele n::~vcgnção, aos rios in(creslacluacs o iu~crnacJOnnes? 
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~ão _vem. fúrn de proposHo nccentuar qtw o rcfcriclo 
const!Lucwnal!sta, esclarecendo o JlCilsamcntu ou cspirilo do 
prcwilo constil.ucional argenLino accrcsccnta: 

«l'l~o obstante o fJUe ficn dilo, não se eleve esquc·
cer que a navegac.ão, rcspeilnnte ao comr.:lCrcio marí
timo, é a que ·SO fnz elo um porto a outro ela Hepublica 
ou entro duas prnvincins pelos rios inlm·· !'Os dcclum
dos livres a todas as bandeiras c que. paro ' ser um 
curso de ag·ua considcrndkl naveg-avol, r·:z-sc mi9tcr 
uma cleclnrnr;ão icglislaliva, que indique o verdadeiro 
crilcrio de sua navegabilidade c capueinnrle, ai'im do 
ser uU!izaclo, cm todo tempo, ~Yomo viu publica». 

O arL 1 •, secção 8", clausula 3", da Constituição dos Es
tados Unidos estabelece: 

"'l'he Conare~s shall have power: 

"'To regulato commerce with foreign nations and 
among the severa! States, anel with the Indian tribos." 

Nesse dispositivo se encontra a compotencia da União 
para deliberar sobre a navegação elos rios inter-cstaduacs o 
internaoionacs. 

Eis o que a respcnto diz Thomas Coolcy, cm sua mono
graphia - 'l'he Gene?·al Princ'iples of Constitutional Law 
(edição de 1898 -Boston) pags, 66-G7: 

The w01·d conww1·ce is not l'i?nited to t?•af(ic; to 
buyina and se !Una and cxchanae of comnwdüics; lmt 
ü comp1'chcnds naviaal'ion also, and all that is inclu
ded 'i11. cbmmc1'cial inlcJ•cou.1'Sc bctwcen nalions and 
pm•ts o{ nal'ions 'i?1. all ils branehes, anel is 1'eaulatccl 
by p1·cscribina 1·ulina (m· cC01'1'1Jina ott that ·inter
cou?wc. Naviaa.tion and ·inlel'CO!t1'SC, there/'OJ•c, upon 
thc natural hiahwa.ys b11 wate1· is under the l'e(tulatina 
cont1•ol o( Con(f!'css, 1.vlw?·cvc1' it is not cxclusively U
rnited to a sinale State. 

!Evidencia-se, pois, que na Republica dos Estados Uni-. 
dos da Amarica do Norte, como entre nós, compete aos mem
bros da Federação legislar sobre a navcgaoiio dos rios do
mcsticos c, portanto, sobre o curso de suas aguas. 

·'I 
I 

Isto posto, parece que a União carece de compotcnci:l 
para conceder abertura ele um canal que, beneficiando dous 
Estados, só pódc ser levado a effcito mediante o aprovt'lit.a
mcn to das a:;uas do dous rios nertcncentcs,, cada um, a S1i\l 
Paulo c ao Paraná. 

ü prom·io canal, cm cspccl.ativa, a meu ver, quando de
pcnclc~se, cxclusivamcnl.c. cln~ a:;uns ele um só rio int.cr
estadnal. não poderia, pelo CnngTcsso, ser autorizado, abrnn
gencln, cm seu percurso (o canal) dons E~taclns sem nnnuen
cin dcst.cs, a cuja jurisdicção ou de seus habitantes deveriam 
pertencer ·as t.crras, que u referida arteria atravessasse. 
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E, foi prevendo, casos deslu natureza que a cilada lei 
n. 109, cm seu ar'L. 1", firmou, com a maxima clareza, a 
regra ou caminho a seguir. 

Sala das Commissõcs, 3 de novombro de 1021. - Lapas 
l:ionça.lvcs. - A' Commiss[lo de Obras Publicas. 

PAREGillt 

N. 382 - 1021 

A Sociedade Anonyma, domiciliada no Estado de S. Pau
lo, CoLincntal Produts Company, nos annos de 1913, 19J.I. e 
1015, conscquenLcmcnLc na vigencia dos decretos ns. 7. 045, 
d~ 7 de abril de HHO e 8. 592, de 8 de marco de 1911, c da 
ler n. 2. 009, de 31 de dezembro de 1914, importou os maclii
nismos, dr·ogas c a·pparclhm<. sr:m similar no paiz, csLricLa
mentc indispensaveis á inslallução do grande c moderno fri
:wrifico de Osasco, de sua propriedade, tendo pago á Alfan
-lega de Santos, pela importacão de taes artigos, de accôrdo 
com a pauta commum, a importancia de 1G2 :515$9·G4, sendo 
Gi :884$34-í, ouro, e 100 :G31$G20, papel. Tal importancia foi 
indevidamente cobrada, em sua quasi totalidade, pelos se
!l'Uintes motivos: 

O Governo Federal. nn intu it.n de animar a crenção, en
tre ,nós, da industria dos frigoríficos para o preparo de car- . 
nils e demais productos de origem animal dcsLinados á expor
tacão. baixou o decreto n. 7. \l.f5, de 7 de abril de 1910, insti
tuindo, a exemplo do que já haviam feito cm 18GB, 1877 o 
1882, as Republicas Argentina e do Uruguay, premias pc-

. cuniarios c favores exl.raordinarios a individuas ou em prezas 
nacionaes ou estrang-eiras que se propuzcsscm fundar esta-
belecimentos da quclla natureza. , 

Dentre os favores ali i estabelecidos avultava, por sua 
imporL(Incia, os de isencüo de direitos aduaneiros para todo 
o ma.te~·ial de const1·ucção de que não houvesse simüar no 
pa·iz e bem assfm, 1Jara maehinas e material de transporte . 

.Para que tão nolavcl decreto produzisse os desejado; 
cffeilos. fel-o o Ministcrio da Agricultura divulg-ar larr;a
mcntc pela imprensa no ·paiz e no estrangeiro, tendo até cha
mado concorrentes para a installacão dos tres primeiros. 

.Porscvr-rundo sabiamcnln na politica iniciada, o Govcmo 
Federal, pelo art. 1•, § .;.•, alinea III, n. 6, do decreto nu
mero 8. 592. de 8 de março de 191i, que consolidou as dis
posições relativns á isenção de direitos aduaneiros, constan
tes da lei n. 2.;321, declarou que "os machinismos e appa
rclhos destinados tí montagem dos matadouros frigorificos, 
xarqueadas c entrepostos estavam sujeitos tão sómcntc {I 
taxa de expediente fixada em 5 o/o. 

A lei h. 2.!l09 elo 31 dé dezembro elo 191-1, elevou aquella 
taxa de 5 o/o para' G o/o ad volorem. Baseada f,)rincipalmenl.o 
nesses favores cslabclccidns com um fim evidente de utili
dade publica, a Continental .Proelucts Compnny resolveu cm
pai.Ul' vultuosos capitacs no Brasil, fundando, como é sahido, 
um dos mais modernos c completos frigorificos da Amarica 
elo Sul, e, dessa fórma. cooperando para o surto de industria 
nova mas que jt'i \.cm conl.ribuido poderosamente para o aper
foir:oanwnlo e desenvolvimento ela pceutiria nacional, 
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Outras cmprezas, entretanto, que montaram xarqueaclns 
cm S. Paulo, Rio Gr.nncle do Sul e Minas, gozaram ele isen
~~ões elo l.a:'i:as aduaneiras para os machinismos que impor
taram. E exemplo ti isso é o ar L 104 da lei n. 3. 080, de 8 
de j,anciro de HHG n. 12, que dispõe: "E' o Governo auto
rizado a abrir no Ministerio da Fazenda o credito especial 
até a quant-ia de 500:000$ para restituição á Oompanhia Fri
gorifica c Pastoril ele S. Paulo, dos dircit,ns alfandegarias que 
pagou pela importação de machinismos destinados :i monta
gem rio matadouro l'rigorifico de Barretos, foHa no rogimnn 
da lei n, 2.321, dn 30• fle dezembro de 1910, arL. 27, IIT.. 
n.G."-

Pleiteando sempre os seus direitos junto aos poderes pu
blicas a Continental Products Company conseguiu do Con
gresso Nacional, pela lei n. 3.1151i, de 6 de janeiro do 1918, 
art. 162, autorização ao Governo para fazer-lhe a alludida 
restil.uição e abrir, para esse fim, o neccssario credito. 

Usando de seus direitos, requereu ao Ministerio da Fa
zenda o pagamento devido (aliás restituçião), juntando os do
cumentos que provavam a importação. 

Essa petição apresentada em fevereiro daquelle anno, le
vou onze mezes a chegar á Procuradoria da Fazenda Publica, 
a qual verificou não ser passivei a abertura do credito, pllr 
não ter sido reproduzida a autorização na lei orçamentari~ 
do exercício de 1919. 

Nessas condições, para que seja cumprido o voto do t:on
'gresso, expresso na lei de 19'18, faz-se mister, ou que seja 
renovada a autorização naquella data concedida, para o orça
mento de 1921, ou, para evitar novas delongas, que se,ia ou
torgado úquella companhia, por um projecto de lei, o direito 
que sempre reclamou. 

O projecto, em fórma de autorização, dará ao iExecutivo 
faculdade 'tão stmente para praticar um acto de elementar 
justiça, qual a de rest,ituir ao contribuinte a parte do im
posto que pagou a maior, aquillo que tendo entrado indevi
damente no Thesouro alli deve por isso mesmo achar-se cm 
deposito afim de ser entregue a quem provar ser o seu legi
timo dono. Trata-se, portanto, de um acto da mais come
sinha equidade, concedendo-se á Continental Products Com
pany, a mesma regalia que o n. 12 do art. 1011 da lei nu
mero 3.089, de 8 de janeiro de 1916, assegurou á Companhia 
Frigorifica e Pastoril de S, Paulo. 

Assim, julgando de inteira .iustica o que requer a Conti
nental Products Company, a Commissão do Finanças sub
mette ÍL deliberação do Senado o seguinte projecto ele lei: 

PROJECTO 

N. 35- 1921 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Governo autorizado a abrir pe!G 

Minislcrio da Fazenda o credito especial até 200 :000$ para 
restituicão ÍL Continental Prodncts Company dos direitos pa
gos indevidamente pela importação de machinismos o mais 
apparelhos destinados á installação do matad01,1ro frigorífico 
rle Osasco, no Estado de S, Paulo, feita no. regímen do de-
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crcr.o n. S.l3D2, de 8 de março de 1011, c da lei n. 2.000, 
de 31 de dezembro de 191ft, 

Sala das Commissücs, cm 3 de novembro de 102L - Al..., 
frcdo Ellis, Presidente. - Vespucio de Abreu. - João Lyr·a. · 
- .fosé Euzebio. - Feli}J2Je Schmidl. - Bernardo Monteir·o. 
- Sarnpa.io Correia. - .fuslo Chennont. - Francisco Sd. -
lr'inett Machado. - A imprimir. 

N. 383- 1D21 

A Conimissão de Finanças ú de parecer que seja appro~ 
vacla a emenda nfl'erecicla pelo Sr. Soares elos Santos ao 
projecto n. GO, ele 1L20, mandando rcvcrlcr ao serviço act.ivo 
dJ gXCJ'CiLo o l.encnte-coroncl João Plliladclpllo da Rocha, no 
mesmo poslo cm que ohluvc a sua reforma, sendo incluído 
no quadJ'O especial. · 

A Commiosão ele 1\Iarinha c Guerra, cuja audieneia foi 
soliciluclu, nenhuma objecção oppoz ú emcncla daquelle hon
rmlo Senador. 

Sala das Commissões, 3 de novembro de 'i\}21. - Alfr•edo 
Ellis, Presidenlc. - lr''ineu Machado, Relator. - João Lyra., 
- F1'ancisco Sâ. - José Eusebio. - Felippe Schmidt. ...... 
Ber·na1'do Uontei'I'O. - Justo Chennont'. - Vespucio de 
Abreu. 

PARECER. DA CO~IMISSÁO DE MAniNHA E GUERRA N. 277, DE i92f,. 
A QUE SE REFERE O P;\R.ECER 

Examinando os cloeumcntos c mais papeis referentes aQ 
1-'rojecto n. G9, de '1920, que trata da reversão do tenente
coronel .Toão Philadclpho da Rocha á actividade do Exercito, 
a Commissão ele 1\l.a.rinha c Guena, cu.ia audiencia foi pedida, 
nenhuma ob,iect;ãJ tem a oppor (L emenda do Sr. Senador 
Soares dos Santos, apresentada na Commissão de Finanças. 
Nesta conformidade é de opinião que seja approvado o pro
jecto .iunLamcnte com a emenda. 

Sala das scssücs da Commissão, cm 20 de setembro dei 
1!J2L - A. Inclio do B1·as'iL, Presidente. - Benjamin Bar
l'Oso, Relator. - Ca1'los Cavalcanti, vencido, por ser contrariO. 
ao projecto. 

·EMENDA AO PMJECTO DO SENADO N. 69, DE 1!}20·, A QUE SE REFERI!l 
O PARECER. SUPRA 

Substitua-se o art. 2• pelo seguinte: 

'Art. 2." •O mesmo official será incluído no quadro espé
cial, no qual ocupará, em relação ao quadrO' ordinario, o Jo
gar que lho competir pela antiguidade de posto, não influindo 
as promoções que· obtiver para o preenchimento das vaga~ 
que so ·derem no referido quadro ordinario. 

Sala das s~ssões, 11 de julho de 192!1.. - Soare~ do~ 
Santos. 
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PllOJEC'fO DO SENADO N. G!J, DJC 1'!!20, A ÇUE SE llEFE!lE O 
PMlECllll SUP!lA 

A' Cgh1missão de Marinhu c Guerra: 
<Considerundo que o tenente-coronel rcformudo do Exer

clto, .Toão Philadelph::~ du Roahu uchuvu-se com ordem do 
cmbni·quc quando solicitou suu reforma c que u mesma 'lhe 
:roi concedida contra o disposto no urt. 21, do decreto nume
ro 1108 A, de 30 ele dezembro do 1S89; 

Considerando qt1o S:Ylicitou u reforma de uccilrdo com os 
arl.s. 13 e 14 da lei n. 2. 2·00, de 13 de dezcmbru de 1'9'1 o, 
em cujo goso se achavu quundo foi mandado estender aos 
mili~arcs o art. 107 da lei oroamentariu n. 2.r9Si4, de 5 do 
Janeuo do 1015; 

CJ•nsiclerando que as prctcriç.õcs que so'ffreu motivaram 
o seu pedido de reforma, sem ter uinda:- idade paru compul
saria ele 1' tenente, quando já tinha o posto de major; 

Considerando que só como solicitou a sua reforma ·deve
ria ter sicb concedida c nunca forçai-o a uma reforma ten
.tatoria aos seus direitos; 

Considerando que os leacs serviços de guerra prestados 
~ Republica e sua reversão uo serviço activo do Exercit.o 
no posLo que tinha não traz augmento de despel'Ja, visto ter 
como ::cformado os vencimentos mcnsaes ele major, offerece .o seguinte · 

PRQJECTCI 

N. 69 - :1.92rJ 

O Congresso Nacional decreta: 

.t\rL 1.' Reverterá ao serviço activo no posto que tinha' 
na data cm que :Ybtevc reforma, independente de vaga, c se.m 
prejuízo do preenchimento da que posteriormente se abr1r, 
o tenente-coronel reformado .Toão· Philadelpho da Rocha. 

Art. 2.' Será incluiclo cm quadro especial, conservando, 
porém, cm relaç[o ao res-pectivo quadro o•rdinarío, o . Jogar, 
.que lho compeLia, si não houver sido reformado, e alu per
maneça, mesmo no caso de promoção. 

Art. 3.' Não será contaclo para a reforma o tempn cm 
que esteve afastado do scrvioo activo. 

ArL. 4.' Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala elas Commissões, 3 ele novembro de 19·20. - Pires 

FcJ•rei-l'a, Presidente. - F. Mendes de Almeida, Relator -
A. Indio do Bf•asil • . - .José de Siqueim Menezes., - OUveil•a 
;Vallaclão. - A imprimir. 

N. 384 -192:1. 

Dependendo do novos estudos feitos p~lo Governo para 
ser modificado o traçado do prolongamento do ramal ferre o 
de Sanla Barbara até Sant'Anna ele Ferros a que se refere o 
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otficio da Mesa da Gamara dos Deputados do Congresso Mi
neiro, n. 333, do 'i UlS, LransmitLinc!o a indicação ali i appro
vada, lembrando a eonvonicncia c!e ser consignada no orçamen
to a verllu ncccssaJ·ia para o prolongamento daquelle ramal é 
a Commissfto de Finan1;as de parecer que seja archivado o 
referido ofl'icio. 

Sala elas Commissüés, cm 3 do novemlJro de '1021. -
Al[1•eclo Ell'is, presidente. - Sampaio Corrêa, relator. -
Jrineu Machado. - Francisco Sá. - José Eusebio. - Ber
nardo Jllonlei'l'o. Vcs1JUcio de A.bre'Lt •. - Justo Cher.mont., 
o;- A imprimir. 

N. 3Sii - HJ21 

O projecto .da Canun·a dus Depu lados n. 77, de 10·:?1, 
cm suas linhas gcracs, visa incorpomr tt legislação perma
nenbe diversas clisposif;ücs de leis orçamenLar·üts .referente-s ao 
1\linislerio ela G UC!'J'll. 

·Em princdpia nenhuma necessidade ha que aconselhe a 
adop1;üo ele la! projecto, pois S·e ele J'aclo o que se tem cm 
visla é incorporar :í legi;;la(;ão commum va!'ios preceitos con
tidos cm !()iS orvamr.nlarias, que ainda não lenham sido re
voguclas, essa ineorpora~ão, salvo algumas cxuepeões, faz-s·o 
automaticamente. 

E' doutrina co:rrcntc que conlinúa cm vigor Loda dispo
si~ão orçumcnl.al'ia não cxpressanwnlc revogada c que não se 
rcfim c;;pceialmcnlc a Iixw;ão ·de vct·bas da Receita e das do
taçf}cs ele D~;;pcza e a reforma da legislação i'i5cal, á de repar
ti~:ücs e servivos c ao augmct!L') ele vencimentos. 

Ainda mais s·cmclhanle doutrina é constantemente con
firmada por uma di;;posição cxprQ:l§a conLicla cm todas que 
orçam annualmcnLc a Hcccila publica, disposição sempre con
cebida nos termos acima. cnumcracl-os, e por diversos acwr
dãos do Sutwcmc Tz·ibunal Federal, que invariavelmente sus
:tcntam a mesma dou Lr·ina. 

Estudando-se, com al.l,enção, o mencionado IPI'O}ccLo con
stata-se, cntrclanLo, que si procura revig-orar-se alg·uns pre
ceitos não expressamente revogados, Lamll2m pret,cndc-sc in
corporar ú lcgisla\:iio O•J·dinaria outras que se rela;cionam ti 
:verccpção ·de rcccilas c a moclil'icação d0 despesas. 

Assim impüe-sc-nos o clevct· ele estudai-o ·dolalhadamcntc 
cm suas varia pa,·l.es, o que passamos a faz.cr: 

O arL 1." , cslahelcce uma medida lcndenle ·a dar maior 
nmplitudc de accão aos conscll)os administrativos dos Collc
gios ~lililares Jl·CrmilLindo-lhes empregar os saldos dos cofres 
elos mesmos collcgios cm melhoramentos ·C ampliações dos 
7'cspccl.ivos cclil'icios, no sentido ele que possam elles abrigar 
maior numero de alumnos, 

Desde Hll 5 procura-se dar nos Co!lcgi·os i\lilitams um re
gímen ele ampla autonomia ele 1'6rma a que se encaminhem .a 
manterem-se pelas suas proprias rendas c a medida proposta 
uu l.oriza a appl ica~üo elos saldos verificados na gcs'Lúo cco
Jlomica, 'saldos consequentes de rendas proprias .dos r.õfe!J'idos 
collcgios a ampliação dos mcnoionaclos edil:icios afim tquo 
}JOSSU!TJ comportar maior numero de alumnos o portanto pro
curnndo lttll me1o ·de angmcnl.ar as rendas ·e desenvolver os 



Cullegios .M.ililarcs, d·ú-lhcs mcl!Jot•cs meios elo aWngirem ii 
plenilur.lc da almc:iada autonomia. 

Pensamos, pois, qnc scmclhanlc med)da merece a UJ!)-
proval,~ão do Senado, ' 

ü art. 2.• fixa regras para o forne.cimenLo, aos of'l'iciaes 
do ExerciGa c funccionarios civis do MJllisterio da Guerra, 
do medicamentos o a forma para S·CI'Bm elles '))agos pelos al
Iudidos ol'Jiciaes e funccionarios. A medida ha muiLo posta ·em 
praLica ó assecuraLoria dos inleresse·s do Thesouro Nacional 
o merece a approvacão do Senado. 

Os arLs. 3", e ~· eonsig'nam regTas ha longo ·lempo vi
g·.oranf:es quanto á determinação do maximo de etapa a fixar 
para as Jll'aças de prc.l o ao abono, por adeanLamenLo c me
cliunl.c pedido, para conf.ecção sem modificações de unifor
mes, por occasião de suas promoções. Esl.es acleanLamentos 
serão indemnizados, pelos mesmos .officiaes tt Fazenda Na
c i anal po1· desconto d'a dr,cima par'lc do ~·cspctt!ivo J~loldo 
mensal. 

Medidas consag·rudu~ pela pratica ,jQlgamos que .são me
l'Cccdoras do conlinuar·cm a obter· a approvaoão d•J Senado. 

O arL. 5", concede' au Govemo varia·s autorizacõcs a 
saber: 

a) elevar os effecLivos d~ Exercito wté o limite (ma:xi
mo) da ~Lei de Fixação de Força», abrindo pa,ra isso os noces
sarios cr·ediLos. 

Esta medida tem militando a seu favor ü contra si varias 
razões de alto valor 'C peso. 

A sua primeira parLe consLa de toda a lei de· fixaoão de 
forças, lei de caracter tempora.nc.a, annuo. 

Si a intenção legislativa é dar-lhe l:l caracter permanente 
essa intenção fere de f·rcnte o numero 17 do art. 34, da 
rGonsW:uicão Federal que dtí como competencia priv{ltiva do 
Congresso Nacional fixar annualmento as forças do ter!'a e 
mar. 

:A segunda parle é do caracLe·r puramente orcamenLario. 
·Como se pretender que medidas que a Constituição Fe

deral considera de adopção annual, como a fixacão de numero 
do homens a serem mantidos cm armas c a dotação pecunia
.J•ia para essa manutenr;üo, .se,iam decretadas em leis perma
nentes ? 

Na «Lei de l?ixação de Forr;as de Terras» vem sempre 
consignada a primeira pwrLo da medida, como já o dissemos; 
a segunda deve constar, como sempre tem constado, da «Lei 
de OrçamenLo da 'Despeza para o Ministerio da Guerr~. 

Assim pensamos que as medidas consignadas :na alinea 
a do art. 5", não dev,cm merecer a approvação do Senado e 
que a sua segunda 1parte deve constituir uma emenda ao or
çamento das despezas pam ·O Ministerio da Guel'l!'a, em anda~ 
menta neste ramo do Legislativo. · 

b- vender publicações do Estado-Maior do Exevcito que 
não constitnam seg·rcrlo e applicar o producto ao melhora
mento da «<mpronsa Militar~. 

Esta medida ó {[uplamcn-l.c vantajosa, jú. por permittir nos 
officiaies do Exercito o a todos os que se interessam por as
sumptos miJi.ta:ros o conhe~imculo de publica\lÕeS que 'J)re .. 
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param rpara tt rlol'cstt mwioual, já JlOl' fornecer, 1pot' esse ml)io, 
rc0ursO's •para 11 d••,;enVtJivinwnl.o do,; .-;t•rvir_,ns at'fcctos á «<m
prensa lllilitar». ·l'ot· t•s,;cs moLivos julgamos que a medida 
cslú em conc!ir;iíe,; de ,Si!!' apJH"ovarla pelo Senado. 

c) vaga!' em dinlwit·o aos sargcnlos ajudantes do ExcrcHo 
" quanliüttivo dcMtinaclo a ftw·rlamcnlu, ludo rlc aceôrdo com a 
La!Jella cm vigor ll com o Lcmpo cill duração do mesmo farda
menL•J. Nada liU. a oppô1· a semelhant0 disposição. 

tl) Lransigi r· sobre <>S pro1prios nacionacs, dependentes do 
Mini.sLerio da Guerra, rpara eom o respeel.ivo producLo adqu.i
dr immoveis, wnstl'llh· edifícios rlcsLinados a quarteis o es
ta!.Jelucim"nlrm mililarus 11as reg·iücs em que He acharem 
aquelks prOJ!!'io~. 

A C•mstiLuir;iiu l!'ederaJ, no paJ·agru:p!Jo· unico do ax·t.. 61, 
tl11 :t'iLuJn II, csl.ulJelcce: <~.Os .proprios nacionacs quo não 
fr.H"I!I'!t ncccssarios pam liS ,;crviços d:t União passarão ao 
Liominio {los Eslados, cm mrju terl"ilorio csLive.ram situados. 

Au dect•elar-se a Cat·la dtl .:!IJ do fevereiro foram tran-s
i"cd.dos aos Eslnclos os pt'UJ•t'ios etu quu fr.r!lcciunavam serviço~ 
rio natureza J•ecottltociclos .eoHw c·sLaduaes pela mcneionada 
Car·l.n u eunsc·t·vmlo.o eonw ela União os outros. 

Jicil.a essa primeira J'e•parLição, comceou tt controversia 
eulru o•s que entendem ·que os J1I'O]lrios nacionacs, que não 
furcr11 neeessarios aos sm•vi<;u., J'ed<~r·acs, passa&·scm á proprie
ilado ·r.lus Estados, onde ·c·stüo siLuadus, o os quo sustentam -a. 
J'a~nlrJadtl d<t Uniüu dt! dispôt· livremente desses bens .. 

·l~nt rvbDllu de su:t opinião aJ'fb·mam estes u!Limos que u. 
inlerprc·la~ão du lexlu consl.itudonal deve ser feita stl·ictis 
litrn·is e qnnnlcJ ao momcnli> da org-auiza<;iiu cle.finitivtt da 
União e dos Estados. · 

Ai'igura-se-nn~ poucu ponderosa essa argumentação, 
poi~. SD essa disp·osi~ão 00nsULucional devesse ter um cara
cter JilOlllO!lf.aneo (prol'ii>'ur·io), deveria olla fir;mar mt:s .:Dis
ptisit~i.ícs 'l'ransitol'ias». r.Jo '.f'ilulo V. 

Ao conLrario. porém, cslú, clla consi.gnadn. cnlvo as dispo
sir.:G•!S ele euractct· rper·rnancnl.r- !'cr;uladoras dos princ.ipios do 
nt·gani~ar.:üo e rio,; dirr)itos >rJUD assistem ao~ Estados ·O assim 
i1üo se Jltc pútlr) altribuir um alcance merarnenLe occasional 
lfiiO, tendo uma vez pr·oduzido seus effeitos, cesse do lor exi·s-
lenci:t ou pnossc a ser lcLlra morta. . . 

Pat·n que esta intcr•prct.ar;üo pudesse ter Jogar, o oonstl
Luint.o eerLamenLr.1 lct·-lhe-ia d•ado outra l'<Jdacçüo quü a i)er
mil.l.isse, cm vez ela clam c precisa em·quo a formulou. 

Os wnmwnlnrlrH'Us tln tinssn Constituição J;'ciloral, pl'iu~i
·Pttlnwnl.e João Bat·hallw, •ltistut·ianrJo a quQIIIf.iiu d:1 parLi!ha dr1 
hens ·Pntru o Governo Ucral u as Pruvincia;;, promeLtida !Joln 
a ri .. :1 I, ~ :J" rio ,\ctn Ar.ldieional, mostram que o assumpl.o tem 
sido ~cntpt'r! sopltistuado, nu Jmpr!rio, em detrirncnlo das Pro
vincias e, nu. Jlcpublien. ern J"il'r.,juizo elos Estados. 

O cil.ado c insig·no cotnmcnt.aclor assim so exprime: 
«O Governo Federal !.cm susf.enLatlo que os proprios são 

ain.tln nccossarios, no ,;cnLidn d:t tConsLituição, para o sorvico 
financeiro da União, podendo clla vcnclcl-os para applicar o 
jli'OducLo '<ÍS despesas a seu cargo. Esta singular idóa, porém, 
com ccrt()?.it tti:io passou pelo ccrcbro do nenhum dos mom-

S.-Vol.vu. S 
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hl'll.'. do ·Cciligrcsso Cónsl.iluinle! i'ius UllllUCS rcspectivõs ri::idâ 
lia qw: autorize ou rccordL• I'Ssl' liomJ,J'I' f't ·J'éteni1• •• •. Por nc
lllllllll r·oprcsentanlo ful'a ajll't':il'niada 1: ·lmveria sido comba
Lida, Ri al·gucm tivesse avunlllrtHio lfiu IWI'J't;l'ina lcmhranca». 

1!\lai; adeanlu ainda n,;sim "" pi'llfiiiiiiJia ,João Bar!Jallio: 
«A lei n. liG:!, de :!2 de nuveJJJbl'IJ r.lu JHiHl, ar!. .. H, ns. \J 

e 1 U, au Lorizou o Cinv~:t·no a veJHil'l' os pru11l'io~ naeionans, sem 
:lLI.enefi" an rJi1·riln do,; ]~,;lados. l'flllSHgJ'aJII!u, assim, urn vet'
dadciro csh11llw e J'C'\'ogando a disposi1;ãn consl.i!.ucional que 
l11cs garantia .ma parle nesses bens. » 

Nin:;uern mais cunJrwLenl.e par·a a inLerpreLa0fin dussr: 
Lexlo eonsLil.ur:ional CJUL' ;rofio Barbnlho, o qual foi membro elo 
·CongJ·csso ConsLiluinl.i.• c do Supremo Tribunal IF'cclcral. 

AJ•isliclJ!S MiiLon, uul.ro eommcnl.aclnr ela CaJ•\.a rle 21 ele 
Jevercir·o, deixa elarnmente r•slabelccirlo que. clcsrle que a 
União não !llJCcssiLe mais do lllll pr·oprio nacional, este passar:í 
ao dominio elo EsLaclo, JJ!ll .que c.~l.ivcr· silmtrlo. aval ianrlo-so 
essa J'all,a de neccssirladc por Ullla rleclanu;ão Pxpr·cs,;·a do Go
verno Federa 1. 

IOil'a, nonlmmn decllli'U(iftu mais expl'l!:i.'a .pódr• oxi.,J.il· de 
que o Govcr·no Federal nfio nr•ccssila lllai;; de urn pJ•oprio 
nacional que n pcclicln para rJelle clesfawl·-sc. 

Cat'lo;; ~Iaxilllilianu expúc o ponl.n consU!:11cional 1• r•on
staLa, •que. a:pcza1· disso, i.t'Jll ,;p r:nnceclido ao C:nvr•r.·nn :Fr!riPI'al 
a (awlrlade rlc alioiHH' 11s ]ll'lllll'ios nacionacs nfio PI'J.!Ciso~ par·a 
'n seu scr·vir•o. 

O :\linisLr·o Banadas. d11 ,::;up1·er11u Tt•ilmual ll"edcral, f'In 
luminoso accôrclam pJ•nJ'nrirlo nn eunl'l:iclo d<: ,iul'isdic(:ão nn
moro 18. de :.lli dn .iulllo di' !SOa. l.amhrrn susl.cnta 11 J\ii'I'il.n 
dos gslaLlos aos bens vacaul1!~. 

As,;im. jwnsamos fJlll~ a l:nnunissfin rll' Filllllll.)a;; 11fi11 ;;n 
•i1Úd1• Jll'nnum.:iar· ,;niH'P ,.,;la alinl'a sPm Pl'lh·ia m1rlit'nein rlii 
Com11Jis"ão rlc CotJ'sl.iLuilJÜO. 

· u) a J•ealizal' ennl.l'aCIIJS :Jii'•111 do IJXet•eiein. pnr 11'1111111, 
"jllli'IJI!l. llltll I.'Xl:l!lio.-1111' d1• ii'I'S illlllU:i, ljU:tllclll Vl'l':illl:l''lll :iOIII'I' 
COnSi.J'UCI)ÔC~, acquisii,)ÜI'>' 1lr• lllill et•ial df' i;liCI'I'[l, J'Lm;a IJ luz 
rlc csl.abclccinH!Illns 111il i lares. alugueis rio easas, ea1npns para 
invernarias c locaJ.:iíPs dr sei'Vkos. 

A simples lf'iiiiJ'a cil'ssa alinea IIJnslra que Pila cunslilll•' 
mal.rria pl'Oprianwnll' orJ.:anwnlaria, pnis rcg·ula o uwr/11s /'o
cienil'i da execução de el.'l'Lo,; sCJ'VilJO;; Cli'SI.eurlu;.· pcdas vrrhas 
conccclidas no oreanli'I)I.n. :\ llll!r.lir.la fllll' l'az n olljrcl.n da ali
nrm '' salutar. J'acilita n tH'l.:ftn da arlnlillisl.t'açiio pulllic·a u 
para sua Uj)].ll'llVllÇtll\ t:Olllll TIIPIJida ·iJCI'lllaiWJ1LC. (, llli:il!'r sup
'jlrimirern-sc as palavras- al•im rln r•xrl·cicio-, illilispl!llsa
vois pam uma cnwnrla ao nreanwnl.n, mas ;;upcl·fhw para nma 
.cJispnsiçiio de eanu:IPJ' flCI'IlJH!lrml.l'. . 

Assi·m. opinamos qw• I' li III a morl i J'ietu.:ãn Sllfll'a a ai i1wa 
Jllt:I'I'CI' o ~ul'l't•tw·in rlo Rl'nnd11, n a precnciHJI', nnvilio " Clllh<ellrn di' [nsl.r·ucl)ltll I'IJ,;pl'
cLivo, as vaga;; exisl.r:nlr,; flp Pl'nl'r.ssnres dr: aula!i' rlos Cnlll'g·in>< 
1.\lili\.arns. eumD :ul.iunln,; du anli;:;o J:UI1:'1n gr.ml Pl'ovirlns r•m 
aulas por· l'nr(:a das l1~is 11s. :l. \Gl !' 3. Gfij·, de 8 ri c ,ja1wil'fl 
e t:l de novemh1·n. a1nlm,; di' l:fl I R (~O). lllllO. w~ qnf' sejam 
estes pr.r\.r.ncl'nl.cs :í sr.Pr.:iio na qnal a vag·a sn l.l!nha vcl·il'icarln. 
Nu falla de Iaos ad.iunlo;;. poderão ser IH'oviclos, nas refrl'idas 
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vasa.s, lll'~fessorc~ do anLig·o curso de adaplal)i1G cuj~. compc
,toncut seJa conJfll'OVada e rceoniJecida pelo lllesmo ConscJ.Iw. 
u quando JJão exisLiJ'CIIJ [JJ'oJ'essores, us~e Jll'OVimenLo poclcrü 
ser feito, .soh idcnticas eondil.!ÕIJS, pelos cx-eoad,juvantcs for
mados ad,]unl.os nos l.cJ.'IllOS do aJ·l. 6-í da lei de li de janeiro 
acima citada {30,. 

A ~linea supt·a consi:;11a u1ua medicltL eu,ia adopção trará 
eeonnrma ao~ eoJ'l'cs IJUbl icos e t'l'gu!al'Íza, clcsdtl que sejam 
I'cspellado;; ,,, rliJ·rdLns adquil'idos, o alli'U\'eilamcn[.o elo pes
soal docente 1'111 dispnnii.Jilicla<lo do,; Colleg·ios IJI!ilil.arcs. Assim. 
}"IC!lS1lll111S "illll pi.ÍdiJ H!! I' Up.pi'IIVUda, 

1ól a ~~111Jll'egal' l!nl acqu isi()ões. uf!'ucLLJUuas ou pol' eJ'l'e
ei.IJal', rH•ce~:<l\l'hts ao :K:wt·cilo, o pi'Oductn da vcwla de nm
nieiil's ,. !tl'lllallil'lllos impl'l)slaVl'is. 

Nada ·!Ja ·CJUC oppô1· ;í adop~üo du:;:<a a! i nua. inteit·auwnlv 
vantajosa ü adminisll·a~üo do Exereil.u • 

. \1'1. G." ,\os 11J'fidaes· t•cl'm·maclos eompulsrll'iamentc, ou 
dn accC•I'i.lo com 11 art. la ela !Pi 11. 2.:!'!Jn. de l:J d1! rlewrnbt•o 
do HHO, ·será abonado u soldo do posto cl"l'ccl.ivu que Linhtun· 
a conlat· da ,[ala do di~I!J'I!Io dr ~ua inacl ivirlade, o qual sct·ú 
r•lassil'icado na. v1•t'lm .10"-·Gia:>ses inaclivas-sul.isl'az,mdo
:;,._llws a •.lil'l'l'l'l'lll;a t'IIJ l'ectil'ica~ãu rios l'l>speel.ivos calculos, 
quando ap1·esenl.al·em suas paii!OI.es. 

{J aJ•I.igo acillla visa anlpUI':tl' o ol'l'icial 1.]111' ,·, l't!,I'OI'mauo 
t>lllll[IUISill'ill-111lllllt• Ull ljlil' Si' l'l!J'IJJ'IIla fli) l\CCUI'clo com O lll'
lig·o 1:.1 da !Pi 11. :!.:!\lO, de l:J de dczclllbro de l\liO. concc
dt•JH!o-1 111.• ,·an I UJ.ll)IJS fJI'III'isorias al.1: a I iqu itlw;ãn I' i nu! das 
vanla~l!lls th• l'el'ormu qui.' 1·111' compc•l.in•1n JHJI' !L• i. Pot· essl.l 
1nol.i\"11 .iulgaJJJO~ (flll! o artigo nwt·cel) a appl'III'Ul)ilo do •Se~ 
nadu. 

,\1'1 .. /," ~m·iiu disll'ib11ida,; á lli1·c•elol'ia "" t:unl.abilidadc 
n da Ch_tPJ·ra P •:'u.; dl•ll!gnc~ial'i riseaes. nos ~si ado~, na fôrma por 
1"[111' [",'11' IH•didn 111.•lo '~l'inisl.erin da Gul~l'l'tt, "·' imi>OL'I.anciaR 
t~nt·t·espnlldPtdt 1 :-i ;í:-; d!llnt.:i1Ps di' l.ndas a;-; eotJsig·nw;i:íPs dos 
~~ :1" ~~ Lj do nt·t.;atnPnl . .o (::n). 

0 l'i!l'l.'l'idll llliJJÍSi.l'l'io ~\I]JOJ'dÍJlUI'Ú ao l'l'~illll!ll da~ lllU~SaS 
aqucdla:; qui.' as;:;im eonvirlt•, ll1t'diunl.n a:-; st•guin!.e:-; pt'e-
se t·i p(>ÜPs·: 

o:, l"ixu(;fin "'·'lllJ'o da,; dol.at.:üt•s "'' dPII'I.'IllilllHia quanli.n 
pal'a c·nda u1lidad,., eslabeleeimenl.o, l'l!parl.i(:ãu uu conHtJi~;;ão 
que a ,.,~el'tH'I':'i JH>I' IJ•inli'SI.J•c;; adeunl.ados. na Pslur:iín pagu-
dnl'a: • 

/1) as lal"'llas l'l'lal iYas a ~~-•sa,; inl"fllll'lancius "''l'.:tu nnm
lli1.ttdas Pl.'la lnlenrh•ncia da Uut'l'J.'U, ouridu a dirucloJ'Ía. a r[uo 
o;; I. i VI' I' su blli't.l i nada a 1'1' !ln l'l. i 1: ão, I!SI.alw I r c i nwnl.n, 1111 eum
nJissão o appi'U\'tHiu~ pr~Jo ~~ inisiN·iu da Guci'I'lt: 

c) llPJJIJUJJt adlmnLunwnlo se l'adt anl.u~ da Pl'e~Lu,;ün du 
eonlas dn arlnantameni.,J an!Nior. sal\'n nt'dem t'XJH'cssa do 
,~linisll'n ria fltlf.'I'J•n: 

til u,; saldos elas diri'J.'sa~ 111Us~a~ sn.1·;in ~nnsicl''l'aclus eeu
nmnias lici-las rlus eol'l'l~-' dos cunsol'lios tulmit1isi.J.'al.ivu.~. eom 
excep1;fin. pnJ•(•nJ, da l'm'I'UI;l~lll. considel'ada intlivid!lal, cujo 
l>xcrssu eonlinlllll'IÍ a SCl' J'rcolhirlo ao~ eoJ'rcs publicas, r.Jc
vcndo u oxccsso do . Llcspe.<a, YPl'i l'icadn pela nceussidndiJ do 
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~el'vico' $Obre as distribuil;ües foilas, ser allcndido pelos 
mesmos cofres; · · · 

c) os conselhos administrativos respondem pelo emprego 
Lias mass·as o prestarão :mns contas por inLermeclio do ln
tendente. 

EsLu!Jclcceu ~ste arLi0o c suas ullneus as núrmus aumiuis
LruLivus para o funceionamcnío do l'Cgímcn das .massas, reg·i
men. adoptuclo pm· Lodos us cxercitos bem organi~ados e uuico 
em :que se ·PóLle tanto ,qmmLo possível minorar os ~lesados ma;; 
indiS}lensayeis uuus concernentes ít manuten(;ão ele uma orga
'Jlizacão militar eapuz ele preencher verdadeiramente os fins a 
que se destina. Pol' esse motivo pensamos que o artigo c suas 
alíneas devem merecer a approvacfw do Senado. 

Art. s.• As autoridades militt\rcs competentes farão re
colher ú Intendencia ela Guerra o quantitativo correspondente 
ao fardamento i'omecic\o ós pruç.as para desconto. 

'Regula este artigo a marcha da indem.ni~ação .por parte da 
praça elo pret que re~cbe fm·danwnlo pura pngat· por desconto 
cm folha de ]lU·eamcnLo. merecendo a approvacilo elo Senado. 

Ar L. 0." Para os nffieinos Li o J~xerci Lo c ela Armada aLú o 
posto de capitüo ou capitão-tenente, c que tenham mais de 
um filho matriculado em um dos collc:;ios miliL:ll'cs, o eles
conto de que trata o parugrapho unico do urt. 111 do regula
mento dos ditos collcgios (35) sm,:i elevado a ôO o/o pura todos 
os filhos, excepto pam o primeiro, ·que continuará a ser 
de 40 ,o/o. · 

A medida constante do urtigo em questão sendo de toda 
'a equidade, nada ha a oppõr partt que o !Senado continue a 
suffragal-a. 

Art. .10. Serão dispensados de publicaoão os contractos, 
quando essa publicidade prejudique a defesa nacional e cxij a 
sigillo. 

Os altos interesses da defesa nacional uconsel:h-am a ado
pção deste dispositivo legal. 

Art. 1'1. Os officiaes, no desempenho de funcoão te
chnica, commissüo ou execuoão. de serviço, .perceberão as 
seguintes diarias: 

Quando fóra de sua repurtioão, por cspa~.o de 24 horas, 
no minimo: 

General, 20$000; 

OWcial superior, 15$000; 
Capitão ou subalterno, 10$000. 
Quando na sua propria guarnição, ou J'óra della, em casos 

não compreheudidos no iliterior, mas .cm local onde, por ne
ces'sidade do trabalho, tenha de . effcctuar pelo mono:; umu 
refeição normal: 

General, .10$000; 
~O:fficial superior, ·e$000; 

Capitão ou subaltem", 7$000. 
·Paragrapho unico. As diurias refer'!ntes ú. primeira La

bellt\ deste artigo se1•ão -abonadas desde a data da partida :1. 
do regresso, inc1.usiv·e, descontados os dias de viagem em que 
·p; a)'im:entação cor~e;r, por conta do EstadQ.. . 
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Xrnhumn. ill1J11lg'llneão rlevc merecei.' cst.c al'ligo, ·em qU'tl 
·'~ Jll'Omlrl\ amar as nor:cs:=ddades rlo sr.rvioo com um trata
m<ml.o cqn idoso •paen. com aqucllcs que siio chamados n. desem-· 
ponlha\-os. r.ollor.amlo-os cm r.ondieõe.s dr: darom cabal cum
primento :í. sun excr.nr:.fto .. \ssim. pomnmos ser ,insta a sua 
npp!'4-'Yn0fí.O. 

A!'t .. 12. O;: exames c annlyses feitos no T..aboraf:orio ôo 
Bacl.r.riol or:;ia serão pagoos arl canLadamcnt.c, segunclo a tabella 
rio pl'ocos nrganir.aclos pcln ~Hnist:.wio -ela, Guerra, sendo re
r:olllirlo o proclucto ao Conselho Admini.skativo c\'o Iic:ferido 
lnhoralnrio, fi nhi oscripturado sob o titulo - despesa a an
nnllar - pn.ra que tcmha app\icaçün nn. acqnisiçüo de appa
rclhos ·o rcacUvos pnm o laborat.orio. 

Prcsnreve :este nrUgo regrns rpara a feitura de analyses ·e 
exames n<1 !Jaboratorio ele Bact-eriologia o o mo(\o de pagá-· 
menta desses serviços, hem romo n a!}plicação a dar a. essa 
rnncTa. 

A1rigouram-sc hon:s c dignas• de contimmr a merecer :i 
npprovação do f:\enndo estas disposir.õ:es. 

Ar I;. :13. Ficam commctt.idos ao cncn.rregado" dos ka
hnlhos ela nrganizncão do Scrvioo Geogrn.phico Militar. sob a 
rlirccr,ão wpcrior ela chefia dn F..•tnrln-~[aiol' do .Exercito. os 
encargos; 

ll) de pro.ie(lf.ar a app\ icnoão de credito votado; 
li\' do 11romover a exe·cnr,.fin dn trabalhos rcmunerad'Js qU'e 

f.nnham nnr oh.i'ccl:ivn o trein:tmf'nto de scrvif)os o installac;ões, 
on que _J'nrcm nonsi-rlPrados dr. 11Hlicladc publica; 

c) ele nrpplirar a renda l[iroveniente dos t.rahalhos remn
nomrlns 1:1 amplinr,fío c nprrfriçnnmnntn rlns inst.nllnçõcs c 
srrvir:M; 

r!) dei legalizar as clespozas c reTidas clns rlivcrsos A"!'U;pci;>; 
'rlc sorviçn !l"rnP:rnFlli-cn miliJar. mantendo para esse fim uma 
n~nripl.ll!'ação r,rmvrnicntn :1. hoa marcha elos trnhn.lhos do or
gn.niza~fío o f{tlfl pMsa :frn•ncccr. np·pnrl.unn.mr.nt.e. as clr.menl:o~ 
RN:m·os ,para tnmndn rlr rm1ins nn. Dirrrlnrin Gnrnl de Con
fnhilirlnrlr rln li11rrrn. 

' 
nr>prndnzirln. :mn vnrins M~.nmrnl.os rlas rir.spczas do Mi

ni:::t,crio da G11errn. visa a mrrlida snnrn ·rsl.ahrlnccr rcp;ras 
para a nrganiznr,.fí.0 r fnnecinnamrnl.n rln srrviço .geographicri 
milil-nr. fnr.nllnr n rssn iml.ilntn n ·rX'r.rnr.fín. por parti' de ~nu.~· 
mnmhm~. rlc ·srrvir,o~ r·nnp;enrrrs. mas r\c nnlm·cza part,ir.nlnr 
rrnr. •h·qm :lr fnnl.r rlr rrnrln pnl'n n mrnrinnacln insWul.n. 
rrnrla .qnr. sr.in. npplif'rtYI'l an srn r],•srnYnh·imrnln. npinamns, 
pni's, ·prln cnm'rnirnrin rlr Sli:J nrlnJ•r:fín prln ~rnnrln. 

•,\J't. H. Ficam rxi.<'nsiYas ns rlisnnsiciírs rln lei n. ·lt.201l, 
rlc fi rlr rlrzrmhm r\P Hl~n (!, í). nn's nffir,inns n 'fll'n~as rrun. em 
nnmp1·imrnl.n rlr m·rlrns nn rm virlnr\r rlr r.;:l.nrlM n flllf' sr.,iam 
nlwi!l"arlns. vrnhnm :c snffrrl' nrrirlr11irs rm nviaefí11. 

n rPI'rl'i'rlf) rlrr·.rr.f.n rnnrrrlr an pcssnnl nvinrlor vant.agcns 
rsprr1inrs qnnnrln vicl i mas rln ncf'irlrnlrs cm srrvioo prnfis
.sinnal f' n rlispnsiLh·o acima rxlonclr rssas vnntn':;rflus aos of
'firinc~ n 11rnr,ns. ,qur em 011111Pl'imrntn do nrrlons on om canse-
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quenciu de cstudoH u. qnc sejam obrigado~, venham a soffre:
accidcntcs ·em aviação. 

A medidu. é de tal ft\J·ma j usla que nos jlarccl) não ser, 
llUSsivo.J elo conlestat;ão e por esse mot.ivo opinamos •pela sua 
approvaç~o •pelo ·Senarlo. -

Em conclusão: Dos qu i·nze m·tigos, seis .paragraphos c 
alineas de que se compõe n prajccto, entendemos que a alinca 
a. do arL. 5" não merece approvaoão como dispositivo de lei 
·,orrlinaria. mas de.vn :'OJ' apresenl.ada como emenda ao orca
menta da Guerra; qnc sobre a alinea d r!twc ser ouvida a 
;Commissüo de Conslil.uição: que a a!õnea r rl·~v<l S()lr appro:
vacla com supprcssão das palavras - além do .exercicio -; 
que os ar·ts. 2", G", 'I I, ·12, ·13 c H necessitam 'er· incorporados 
á legislarão ordinaria porque, on nulor·izam a prrcepção ele 

. receitas, ou alleram as quanl.ilalivas da cl'espeza; c que, cm-
;fim, a incot·poração, {t lrgislaçãa ot·rlinaria, rlo;; mai,;· arligns. 
p3iragraphos e alincas, seg·tmdo a dout:rina corrente exposta 
no inicio deste parecer. t\ redundante. pois nenhuma. rlcllas 
foi ainda expressamente J•eyog·ada, quer r.m ri ispnsi I ivn rln 
lt>i JW!'tl1U11Cnle, quer rrn rlisposili\'O rlc lei annua.· 

.Sala rla:s ;Qommissõe;;, rir ·:1 !l21. - Alfl'edo E/lis, Pre-
sidente. - ·V~s)n!C'io d" .4/n·cn, Helal.m·. - .loíio L um. -
F'ra.rwiUt) Sti. - .Tos,: EH:r/n'n. ·-- Pr./iJllJC &hm'irlt. - BC1'
na1'do }fontP.iro. - Sam.)lllio COI')'IJO. - Justo Chc1·mrmt. -
Irinnn Jllachndo, votei pela conclu~ão do .Sr. Relalor para o 
fim dr srJ• onvirJa a Gnmrnissãn de Con';;l il.uição solJt•r a Jcl.tra 
tl do ar!. fi" ria pt•npnsit:fin lia t;arna rn. 

PROPORI(:,\0 O,\ r:.UT.\1\A nn.;; ll P.PT!T.\DOR :\. 77, DI' I 021, ,\ QUE 
sr. lll\l'rnm n P:1nm::rm RllPru 

O .r:mt::;t•r•s::rt Xncinnal rlrer·r.la: 

~<\ri, 1 •. Os ;;ai rins clns c01'rrs r] o;; cnll rgins milil,a•rr.~ 
scrã·o. a j n izo dos res.prcl i vos corpos arhn in isl.rativos, ·.~mpre
gados em melhor·amenl.os r amplia(;ão rios r·r.spnnth·ns rrli
ficios pat·a maior nnmer·o rlr. almnnos. 

AJ·L 2.•. Os merlieam1~lliM rm·nr.cirlo;; a o.fl'ieiar;; ·" fun
ccionarios ci\'is dn ~linistm·io da Clum·r·a serão .pagn' f'lll folha. 
sendo rxpressamcnl.r ·lH'nhih irln o fO!'nréimrnl.o gral.n it.o. As 
imporl.ancia~ pr·ovr.nirnl.rs rir Ines for•nccimrntos srl'fio rsrri
pl.uradas sob o lilnlo- Dr.s•rrsa a annullnr·- par·a qrrr Le
nham applica1.:ão na ncqnisir:ão ele nwrlicamrnlos r. rh•n::ms para 
o J.nhoralnr·i~ Chimien ~'har·maccuLico. 

At·l.. :1•. A rt.apa rrn qualqnrr gnarniçfio rio Exr.r.ciln 
nn.nca por]PT·:í rxeNirr· no rlnpln ria rt.apa mt'·rlia qn'r ~rrvirr rl,e 
hn;;r nn cornpul.n ,on~amr.nlm•io. 

Ar!.. .\", Aos o'J'ficinrs .rio Exm•cil'o, prornm·irlns nn g'l'a
rlnaclos, srrãn abonaria;;, rnrrHanlc rrrJl:rr.rimenl.o. a;; sr~·nintrs 
impm·l.ancia·s .. par·a seprm ciPsconl.aclas prla rlncima pari r do 
solrlo mensal: rle s.ognndos-l.nnr.nl:r.s a r.apil.ãt•s. C.OO$; rir mu
.io.re;; a coroneis, 800$; gcncracs. 1. :200$000. 

Desses ac!canlnmcnl.os serü0 dosconlnclns as rlividns que 
fenhnrn sido. cqn.Lruhiclas pelos J•r.fJridos oi'l'iciaes. 
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Nenhum outro abono se l'arú senão sob condição de :pa
gamento integral dentro do cxcrcicio. 

·Art. 5". Fi·ca o Governo autorizado: 

n) a elevar· os cl'fcctivos do Exercito ai.(~ o JimiLc da lei 
elo J'ixae.iío rlc l'or(ias, abrindo para isso os ncccssarios cre
rlil.os; 

/1) a vcnt.lc•t' as publicações do Eslado-M:1ior do Excrcit.o 
fJUil nãll consLitu:wr segredo .~ appl i c ar· o pr·ndncLo ao melho
ramcnlo rla lmpronsa Milil.ar; 

c:i a apagar.· aus sargcnLos-ajudanl.cs do Exercito o ·quan
l.il.al.ivo dcsLinado a Jar·damcn l.o, cm dinheiro, de accórdo oom 
ns pr·e1;o:; ria l.ahclla de disl.ribu,ir;ão que <:sLc,ja cm vigor, e 
Lundo nm visl.a o lcmpo de duracã0 do mesmo l'nrdamenLo; 

d~ a ti'ansigir· solwe os propr•ios nacion:l:Cs clcpendctlLes 
rln Mi nisLcrio da Gucrm, JHll'll com n r·esrwcl ivn pr·odueLo all
qu ir i,. immnvc i·s, eonsl nl'il' Nl i ricin~ rlcsl.i nnrJm; a r1uartcis c 
estahe I nc i 111 rn lns rn i I i I. a,.,~, . 

e) a l'l~alizal' conl.r·:wln:; al,.~rn dn cxer·eicio, por· Lcmpo, 
ll"'''t~ni. n:i.o I'Xr.;::rlcnlr~ de l.r·cs armas. qnandu V<~r·sarcil11 sobr·e 
t'llllSir·rre(~tii'R, arcpri,it;õ1•;: rll.' ntal.rr·inl dt• giii'J'J'a, l'lll'!!:t n l11z 
"" r~l\lh1:leeirnr~nln:; miHI.ar·,•.,;, alu:;n1~is de casa,; .. C\l'lll'l"'' pa.m 
ill\'PI'IlHdn:; '" lnen~;ôl':-; tJP Sl'l'\'il.:ns: 

f) u pl'<:cnchnr·. onvidn '·' Con;:nlho de lnsl.rnc!)ão rcspe
cLivu. as vng:as exi,;lcnlr~s de ]H·oi'<~S5or·cs de aulas dns Gnllc
:.;'io;: ~lililnr•r,;, com adjnnl.os dn anl.ign c·Ui'S" g·.~1·al ]Jr·ovillus 
1~111 :wia,; ]Jtw 1'or1;a da,; lr·is ns. :L ',:J', r~ :l.:íG5, de i:! rlc ,ia
nnir·" e .I:: de• nuvcmlir·'·'• ambas ri e 1\llK, uma vez que sejam 
I!Sl.es rwr·t,•ncenlcs :'1 see~fi" na qual a \'n~a :;r! tenha vor·il'icado. 
Na l'all.a rle t.aes ajunl.<h', pni.lcl'iín ~nr· provid''"· n:r;; l'C•I'N·irla;: 
vrtg:n.'<, p!'llt'.r,;sor·c." 1\'l antigo ctii'So dr~ i!daplnt:ií.o. cuja compc
l.nncia ,;e,ia C<llllJII'IIV:ula t' ·r·<~conlll'eida [lf'l" nwsmo Cnnsellro, 
,. qunnrl11 nãu <'Xisl.ir·;•nr pr·nl'cssrll'c:;, esse JII'<<Vimenl·o ,pndcr·:i 
"''' I'L'ilu :-Hill idt!nl.iea;; eorH.Ii~üe;;, '[llli'.l;; L'X-I'<Jnd,iuvanl.cs tor·
n:ulos Hrl,irllrln;; 11115 1<'1'111ns rio ar·l. ,!i\ da !Pi r!P ti ele janeir·o 
neimn l'ilarla: · 

ui a f'111!WCgnr· ''r·,, acquisi~iín, ;•l'l'el~l.uailas nu JlOl' rJI'l'r-
1'.\.Unl·, lli'Ct•ssar·ias ao ExPr·cid.n. 11 prwluel11 ria vPni.ln. ele mu
nil.:ii··~ " ar·mamPnl.n;; irrqJ,t•r,;i a v<' is . . 

Ar L. !i". ;\o,; "I' I' i c irtr . .; rln l~xel'cilu r·ul'or·nmdns cnmpulso
l'iamlml.•• 1111 rln accC•r·d1i cnm o ar·l. ·i~l da lei n. 2.2ll<O, ele 
I :1 d<• dPZPIIilll'll rir.• I !li O, '''1':'1 ahonadn o soldn rlo posto ol'f.e
f!\,ivn qur! Linl1all! a ennlnr· ria. rlnla rln d<'cr·eio rio sua inacli
vidndP, n qual srr·:'!. ela,;,;il'ieari'J 11:1 Vf'l'ha - Clas;;r.s inuct,iva;; 
- sal.isfazl~llrlo-ll!,o,; a di l'l'l~l'Pnça cm l'f'CLi l'icação dos rcs)lP-
1.'\ ivo,; calrqlns, quunrln npl'e;;rnla!'rl\1 ;;uns pal.cn·l.cs. 

,\:r•l. 7". ScJ•iin d isl.rihn irias :'1 Di reei rwia !11~ Cnnl.abil idadP 
P dtl Unrl't~n P !'1.;.: Drlr~:mcia~ :Fi:-~crw~. nns E~Ludo·s~ na r,·wma 
Jlnr· qlll' r,·,,. P•"ilidll ]wln ~linis!r•r·io da GuerTt\, [IS impnl'lan
lliU~ wr·r·cspoudcnlcs ú:; d'll.u~ür:s ele lodus as consigna~~üc.;; par·a 
•.1lll'as miliLarcs o material. · 
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O referido minisLorio sullordinwrá ao resimen da;s massas 
3/qu·ellns rJUe nssim convier, mcdianf.c as seguintes !l)re
scripçúes: 

a) J'ixnoiío, <lcnl.ro das rloLnoõcs. do deLcrminnda qu::tnLia, 
•para cada unidade, ·est.allelccimcnlo, rcpart,il.:ão ou commissão 
que a rece-berá por trimestres ncHnntndos, nn. estn.oft.CI rpa-
8'ad(lra; 

b) ns tabcllas relnUvas a essas imporl.ancias serão or,qa
ni7.11dns pcln Intenclencia du. Guerra, ouvida a directoria a que 
estiver subornidada a repartição, estabelecimento ou commis
são c• npprovadas pelo l\finistcrio rln Guerra; 

c) nenhum adcanLamcnl.o se fará anl.es da prcsLaoão de 
contas ·dO adeantamenl.n nnterior, Ralm nrrlem o;,::prcssn flo 
:Ministro da Guerra; · 

d) os saldos das divor:ms massas serão considerados eco
nomias licitas dos cofres dos conselhos administrativos, com 
excepção, poróm, da forragem. considerada individual. cujo 
excesso continuará a ser reeolhido aos cofres publicas. dr.
vcmlo o excesso ele dcspr..~a. verificado IJela nccessi'dadfl do 
servi~o sohre n rlas disl.rihnicGes :fritas. ser a.f,tendidn J)Plns 
mesmos coües; 

c) os conselhos administrn.Livos respondem pülo cmpl'f!fl'O 
rJas massaH 1! pr·cstnrão suas eontu;; vor• int.crmcr1io rlo in
t:cnclcnte. 

Art. 8.• As autoridades wiliLnros com11ctcnles farão re
colher ü Inlcnllr!nein da Guerra o quantilaLivo corrr.spomlcnlc 
nn 'l'm·damenl.o ·fornecido :ís ]Waç:>.s par:\ desconto. 

Art. !)," Para os ol'fir.iacs do Exercito n da A!'mada n.U! 
o post.n do capilãn ou e:q1i/ãn-t.encnle. c que tenham mais dr> 
um filllfl mal.rirmladn l!m um dos collct:ios milii.arr.s, o des
coulo rle que trata o varagTaplw unico elo nrt. 71J. do actual 
.l'CI:Uiam_entn dos di los collcg-ios. sel'(L tllcva:do a üO % para. 
todos os 'filhos, excepto .-, JWÍ11li\Íl'O, que continuar:í a srJr 
drt !tOo/o. 

Art.. ·.tO. Serão dispensados de 'J)ublicacão os !lOntractos 
flO Ministcrio da Guerra. quando essa JlUblicidudc pre:iudiquc 
a dofcsa n:wional e exija sit:illo. · 

ArL. 11. Os officiaes do :Exercito. no descmpeU'ho dB 
funccão tcchnica, commissão ou execu(;ão de serviço, perce
berão as s~guintes diarias: 

Quando f6rn. rlc sua ;::narnie:'ln. Jlf1l' ·cspaoo de 2·! horas, 
no minimo: 

General, 20$000; 
Official superior, 15$000; 
•Capitão ou subalterno, 10$000. 
Quando na sua propria fl'tlnJ'nieão. ou :ftlrn dclla, l)lll cnso~ 

não comprchendidos na vrinwira parle dcslc arligo, mas cm 
local onde, por necessidade do trabalho. lr.nbam de cffcctuur 
!Pelo menos uma rMeiciío nm·mal: · 

General, •10$000; 
Offici.a~ superior, 8$000; 
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!Capitão on snllnlLcrno, 7$000. 
Pnragrapho unico. As rliariaK rcfcrrmt.c~ :í. primeira La

hclln rJest.r. nrLigo serão abonadas rlcsrlo n. rlaLn da pnrt.ida. ci. 
1/o regresso, inc/nsive, dcsconl.ados os dias fie viagrm mn que 
a alimcnl.ação correr por eonln rio Estado. 

ArL :l!?. Os rxam0s n analyscs feitos no Lahornf.orio rlo 
Bacl.eriolngia rlo ;\Tinislerio ria Gucrrn serão pn1gos adnantn
rJ::uncnl.r, .~rgunrlo a laJwlln. r]l) prr•oos org·unizada pelo reJ'crirJ,) 
mini;;t.crifl, sr.ndn recoJlJido o prorJncfo uo Conselho Ariminis
/J'a/.iyo rln nit.aclo lalJOT'a·I.OJ'io, r ahi oscript.urarlo sob o f.il,uJo 
- Drspcsa n. annnllur- para i([Ue t.cnha applicaçüo na acqui
siefio rlc appaPeHws r roacf.ívo;; pura o laboratorio. 

Art .. :1:1. Ficam commoWdos no encarregado .dos traba
lhos da organização rio Serviço Geographico :Militar. soh n 
rlircc(;úo sunorim• ria r,ho:fin. rio Estarlo'"''l'fílior do Exr.rcif.o, os 
encargos: 

n) rio prn,ir.ci.nr n npplicÍlçiío elo crcrlHo vol.arlo nnnnnl~ 
menir; 
. h)" {]C J1!'0!110Vrr n rxocuçfio rlr l.ra]Jalhos remunrrarlos 

qur. l.cn'hnm .por nhjoctivo o l.rcinamento rlc serviQos r in
sial!n(.~õr;;. nu rJnr forem eonsirlcrnr.Jos dr nWir.lar.Jc publica: 

r:) rlc apJ1lica!' a rrnrla proveniente dos trabalho;; rr.~ · 
munorados :í nmpliaeiín r apcrfoir,.oamcnf.o rias install:!Gl1es o 
srrviços; 

tl) clr. Jc::;ali7.ar· as despesas r. 1'cnrlas dos diverso;; •::;rupos 
de srJ'\'ir,.n~ ;;cogmpllico mililnr, manf.endo, ]JUra esse fim. 
uma rscriplurar,.fin ronvrmionLo :í. Mn. mm·clia dos f.ra!JallJo~ 
rle rwg:urizaçãn r! qnn possa fm•nccr.r. opportnnamr.nf.r, ns olr.~ 
mrnlos sr;.rLrr·ns paJ'n. tomada rie conf.as nn. Directoria Gr.r.·nl 
rin f:Milnllilirladr ria Gncrra. 

/\I' L ·J!,. Ficam n:d.en;;im;; as rlisposioües ria lei nu~ 
mrrn .\.20G. dn a dr! rlc1.rmhrn rln :I!J20. ao;; officiaos c pu\f;a3 
que. mn cumpJ•imrnfo rin Mrlcns nn em virtude de estnr.los 
a qur sejam nhrig·arJos, venham a soffrrr accident.r.s r.m 
nvía(•iio. 

:\ri. r:;. Jloi"QP'am-sc a;; cli.;;pnsir,.ücs om conf.rarin. 

O projrr.fo nri~·inal. n.pprovndo nela Gamara, rczn n sr
•g-nintc: 

« ArL. :l." Ficam incorporados ~i legislação permanente os 
soguinl.cs artigos rias leis annuaes: Al't.. 70, rln. :lei n. 3.!,5/f', 
do 8 fiO .innr.iro rlc [!)riS: m·t.. '85 rln lei n. '3.4.5,., de 8 do 
janeiro rln ·t·OrS: arl .. H da lei n. 3.ü71t. rio 7 de janeiro 
rin 19:ffl: ::u·f ... 12 rla ]fli n. :J,<Ct7,., de 7 do .ianeiro de 1919; 
ar i .. 23 •la ln i n. -L::ll2, rir 5 rlr .innriro de l!l21, ns. 1!1!, IV. 
VJT. VTJii, XVT; XV•T!f: ar·is. 21, 2ií. !?·G. 27. ZR, ·20, ::11, :15 fi ar. 
1la mrsma J.ni. · · 

:\ri. 2.• rnc1·ot;nm-s" as rlispo~iç:.õc.s rm r.onimrio. » 
Tnl rlis.posiiivo, cn,ia fôrma aliás o Hog·imenLo rla Ca

mara procura a cerf.os respeit.os evitar, traria na pratica 
s~l'ias cli!Ticu).clmlcs pm:a os que prec).sasse:rn .cf:m:sult:u; a ~o~ 
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ANNAES DO SENADO 

gisla(;ã.n. ·Temos ahi inclicaclos, pelos numm·os tão sr\monLc, 
varios arUgos o paragpaphos de einco leis da Republica, de 
:mnos r.livcrsos. 

A' Commissão ele Reclacr;ão ]Jareccu mais conveniente, 
poi~. tt·:u1SC1'cvcr. In-e:r.lenso. os rli'sposi.Uvos que o pro.iccf.o 
manda incorporai' ·:í legislação .permanente, c assim pcclc ft 
Camara a sua approvação pat•a n novo l.exlo que cncrrra fiel
menir os mesmos di~posil.ivos. 

Arl. 2.• ne.vognrn-~c as rlisposi<;ües cm contrario. 

Camara dos Dnpul.arlos. JG r! c se.tcmbro rlc I !JI2·1 • - A1'-
1lOl(o Rorl1'iou.es til! :l.:em:du, .ProsidenLc. - Josti .1urm .. yfo 
Bl.'::.t:rl'fl r/1! J!Nlrh·os, 1• Src!'eLario. - fluao Ca·nwiro, ser·-
vindo •Ir.• 2". Sect•rl.ario. · 

:'i'. ?.R!i- ·t \12:1 

A Escola de Eng(ln]lm·ia de Porto Aleg1•e, fundada ha ce.r
ca rle 2li annos. Lem prestado ao pail!: assig·nalar.los serviços, a.s
sim reconhecidos pelo proprio, Congresso N:~cional, que, por 
vozes, lmn concedido suJwcnções c auxilias :í instil.uigão do ex
tremo Bul do paiz, clest.inada a promover o dc~senvolvilmmlo da 
cduca~i:io lr.elm ica c pt•ori~sional. E' 'basi.antc eli.\Vada, notavel 
mesmo, a ft·cquencia de alumr10s cm ;eu;; rJivcr~os estnhcJecl
mcnLos, mantendo a Esr:ola, além de 35 postos mcteorologicos, 
17 inst.il.ntos rle instrucr;ilo em varias cidades rln Hio Granrlc rio 
Snl. 

At.l.enclcnrJo a l.odas os I as circnmstancias. votc.u a Gamara a 
pr.opo~iofio n. :-!8, do I D·~l. nra snbmr.l.l.irla ao P~l.ndn da Com
missão ele Finanças do Snnado, autorizando o Pode1• Exec11t.ivo 
a concorlcr ú Eseola rle qui! se Lt·ala um premio pelos serviços 
qur lHl pt·esl.a!lo durante ns'25 annos do sua existencia. 

O pt·emio cnnsisl.ir:í em garantir· ú E;,cnla, JW!o JWf'iMio rir 
cinco artnos, a partir de J !J22. os auxilias c suhvr.nções, não re
sultanl.es de conl.rnctos, eonstantrs da lei 21. :(.21t2, de 5 de Ja
neiro rlo t !J2'1 e da proposta ao Governo par::~ o orçamento de 
1022. rln modo qne 'l'iquem asseguradas aqn•Jllas subvenções ll 
auxílios dtrrant.c o lns!.ro a decorrer de 1922 a 1927. Em troca. 
do favor, exige a proposição rla Camara que a importancia do 
premio, n sor paga annualmenl.c durante n quinquennio, se,ia 
destinada nxclusivamcnlc: a) :í realizucão, em 1!l24, de um 
'Congres'" :Xarinnal rlp rrluca(:üo IPchnic:i ,, rwol'i:;;;innal. limi
tada a r.J~speza a fazer a 50 contos de ré is; )I) á construcção e 
monl.agr•m de inR~allaçõcs cm seuR diff·eJ•entes estabelecimentos. 

As considerações pl•nccclentes evidenciam desde logo que tl 
Commissitn rlc Finanças pral.icará um ::tcf.o morit.orio e d1:J in
teira jnRt.iça, J'ecommendanclo ao Senado a approvar.ão da allu-
dirla proposição da Camnra. ' 

Sala das Coinmisslios, 3 dr. novombt•o de 1920. - Al./'tedo 
Ellis, .PI•r.sidcnte. - Sant1laio Cm·rêa, Rclal.or. - JrinPn Ma
chado.- Ji'rancüco Sá. -José Eusebio. - Ji'r~Uppe Schmidt. 
- R1m1a1·rlo Jl(ontei!'O. - Vaspu.cio de. <1b1:~u. - .Tnsto Cher_
'!!~0?1( .. - Moni:: $qrl1:1J .• :-- Jo_úo, Z.,yr(.l.: , .. 
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PROPOSl(!,\fl p,\ G,\l\T.\IU flOR DEPUTADOS N. 88, nE 1 02!, A QUE SF. 
REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Ar L. 1." Fica o Poder Executivo autorizado a conceder :1 

Escola de Engenharia de ParLo Alegre nm premio pelos assi
gnalados serviços prestados pela referida r.~cola á educaQílO 
technica e profissional no paiz, durante o ner10do de 2~ 
annos de oxistencia, consagrados a 'Cssa causa dÕ mais alto in
teresse nacional. 

ArL. 2. • Esse premio scrú a garantia nela periodo de cinco 
annos, a partir de 1922, dos auxilias c ·subvenções, não re
sultantes de contractos ou d-ecretos c regulamento& do Poder 
Executivo, constantes da lei n. 11.242, de 5 de .ianeiro de 1921, 
e da proposta do Governo para 1922, a diversos estabeleci
mentos que í'azem parLe ela alludida -escola, podendo para 
esse fim o Poder Executivo abrir, annualmcnte, o respectivo 
credito toda vez que as refericlaR dotações nfio figurarem n~ 
11li or(mmentaria ela despeza. 

· Art .. :J. • Com a importancia ele que lrat.a n artigo antece· 
r:lcmLe, a Escola de Engenharia de Porto Alegre. não lhe serido 
Jici!.o dar outro destino qne o abaixo especificado, promo
verá: 

a) na sua séde, 'Cm Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul, para 1.5 de novembro de 1924, nm c.)ngre~.>o de educa
ção l.cchnica c profissional cm que se "epl'cscntcm pelos seus 
Govm·nos, insi.Hul.os, ·escolas c .as~ociacõn;; profissionaes, a 
União Pederal, o DisLricl.o Federal e todr;s os E~tados do Brn
·sil, nfio podendo despender com essa r·c1mião mais rlc cin-
coen t.a contos .de réis; · . 

b) as consLrucçõcs, reconsl.ruccões c in~f.allaçõ'Cs necessa
rias c possivei.s cm os seus dii'férenLes nslabelecimenl.os do 
educa1;ão espalhados pelo Estado do Hio Grnnd~ do Sul. 

Ar!.. ''." Jlevogam-sc as disposições mn contrario. 
Camal.'a rins Deputados, 15 de outubro r],~ 102:1. - Arnol{o 

Rodriottes .da Azrml!!lo, Presidente. - lols,: Au.au.sto Bezerra dn 
lllcnezu,ç, 'i" RrcrcLario. - Pr:rh·o ela Co.<tn Rooil, 2" Seorel.nrio. 

N. '387 - 1 !l:?l 

A pt•n.pn,.;lcan n. !lO. !ln ·1\)·~•1. rln 1Cn111ara do·, Df•Pnl.arlns 
nnl.nriza o CiovPrnn ·a adquit'Íl', por ueci'>~·rlo. ou, a rle~apro
pt•iar por ul.ilidade publica. o l.crrono oncln funcciona a E"
tação Expnrimenl.al de Minr1·in,.; r CombiiRI.ivciR fio f'c1'Yi1:o 
Gcologico " Minnralog·ico. 

A Commissiio ele l!'inançaR nada tom a oppül' n qtw sr,in 
accc11.a pelo Senado a nllndirla pt•oposiçfiO, qnn nllr>ndo n tlmn 
necessidade ·do sct·vi.l;.o pu h li c o. 

Sala das CommissõcR, 3 ele novembro de ·I 02·1 . - Al(redn 
Elli.~. P1•esirlrnle. - SoJII}l!ti" Cll'l'l'i:"· HPinl,w. - lrill.l''fl. ..llo
chado. - .Jo''ranC'i..wo Srí, - Jnsli Enscb'io. - Fel'ip]l'' &h
·m'irll. - Bc,·ncmlo Molltciro. - .Insto Clwrmont .. - VP.spu.
do tlr.: 4~'1'ett.. 
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l'FlOPOSlÇÃO DA CAMAnA DOS DEPUTADOS N. 90, DR :! 921, :\ QUP. 
SE REFEP,F, O PAllECEf\ SUPRA 

O Cong·rcsso Nrtcion al resolve:· 
Art. 1.• Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir 

por accl)rdo ou a desapropriar por uWidadc :rmblica o terreno' 
onde :funcciona a Estação JE.xpcrimontal de Minerios c ComJ 
hust.h·eis do Serviço Gr.olngir~o e l\Iinoralogico, abrindo, pm:n. 
is.~n. o credito nccessari o. 

Art. 2.• H.evogam-~c n~ disposições em contrario. 
Gamara dos Deputados, Hi rle outubro rlc Hl21. - ~J\.?'J 

nolfo Tl.od1'i(lues de A.::evedo. PJ'Ilsidcntc. - .José Auuns'lo Bi
:erra rle· Mene:c.~, J• Secretario. - Pct11·o da CGsta Re(lo, z• 
Rrcrot.nrio·. - A imprimir. 

N. 388- 1921 
At.tendendo n. solicítn~.fí.o feita ao Congresso pelo senhot• 

Prc\sidentc da Rermhlicn, cm mensa<gem de 30 'julho ul
timo, resolveu a Camara approvar a proposição n. 9-f, do 
1 !121. mrlori~ando o Governo n contrnctnr. mediante concnr
r~nr,in. publica, o an~nrlamcnto elo porto do Rio de Janeiro. 
pelo prazo àc 10 an110s. a conkn· da dntn da. t.erminacfio do 
ncLunl conh•ar-i:o. adoptanclo a mesma fcírmn ele porcentnp:cns 
~nhrc as rcnrlas rh cxplm'arfio. i11trodnzinclo no novo conh·n.
rt.o as morli:fícncües aconsrlhnrlas nrl~ p1·nt.ir,n nn execur.ií.o 
fln nclnal. dnndó nrefrwmein. rm ip;nn lcln.de ele condições,' :ts 
rmrrczas cons[il.nidns r.om cnnitncs nncionacs c. ass(lp;nrnndo 
a eonsN·vnr,.~.o rlos artnnrs r.m]wcp:arlos, rmqnnnto bem scr
YÍl'Pm. a juizo do :tl'J'rnrhtlm·io. 

O conl.l'ar.l:n nd.nal finrlm1 a :11 rlc onlnhro nH.imo. 
Enlrc os rlons rrp;imrm clr rxplorar~fío rlo nnrt.o 111H1 po":' 

rlcriam sm: nrloplnrlns. o rln nrln1inisl.l'nr.iir; offirial r. o do nr
l'endnmrnto. fní 'f'lrln f:nmnl'n ]Wf"ff'rirlo rstf\ nlt,imo. rliantc 
rln qlH\ fni informaria prln Governo. nccrc:\ das vantnrrcns 
nnferidn~ rln r.XN'1H;fio rlo nrlnal rnnfl•nr.l.n. r.11.ins srl'\·ir,os se 
fize1•am «s~m r si 01•vns 11 rliHir11lrlndes pnrn n Govnrnn». 11nr
mittindo ·rossr rr.eolhidn no 'rhnsnm•o. rlcsrlc HlHl !ult,imo 
semestre) atli 1.920. inr.lnsíve. a rf\nrln f.nt.nl rlr. "5.767 :751~l!t8·1, 
rn1'J'espondr11fr ft mr\rlia nnnnnl rle r,. 358 :833$7f>lf. 

A CommiS'sfio rlr Finnn~ns nrr·rit n n propMi~iio vinda rla 
Í:nmnrn. ]101'([\11'. rnlrnclr í(llf\ O S<'l'YÍ0() rlo podo r]n <nio r]r Ja
neiro clcvr. sr1: exccntarln prln frll'ma nt.•; ntrora ndoptndn rom 
vanln:::•:m narn ns corrr~ nnhl ir os. mn .~ nn l.nnrlr n nrr~snrin 
Sf',ia <>lla cmrndncla na pnrl.n l'Clal.iva nM nr.tnncs nmprna-adns. 
Cll,ia dispensa ele srrvi1~0 não 11orlrl':Í rlrpPndrl'. rxrhlsivnmen
le, elo .inizo do novo aJ'l'rnrlnl nl'in. srg-nnrlr; rsl.nholecr a m·o
pnsioão. dovrnrlo srr. an •·onl.l·nrin. ninrln rrno processnrla pelo 
m•Pondnlario. dcncnclnnl n rln rlrrisiio 011 .inl~·nmrntn finnl. do 
na.l'i;r. r!r. n11fovidnf!r suprJ•illl'. rp1r, nn rnso, scl'{t o imprclor 
:l'r.rlm•n! df1 'PortM. Hin.~ r Cnnars. ,,. 

Ncsl.ns rondiçiír~. (. a r.nmm is~no r] r Jí'innnrms rlr 11nrrr.m• 
1111r se:in npproynrla a fWnpn;;i~iin rl:1 l:nmal'n rrim n. sr.a-ninlr: 

JlMJlND,\ 

Onde sr diz. nn nrt:. 1•. «nmfJnanto hem sQrvircm, a ,iuizo 
(]o rtrrcndntm:io», digu-sc: «cmqunnto h cm servirem, u .in izo 
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tia I~.~pcctoria J!'cdcrul tio Porloii, Itiu:l. o Cannes, apos propogt:.t 
JUSLlfJCaua do arrendnLurio, :;nl\'o nos casos uc cargos de con-
1'iauc;a, como o.o de adminisl.rar:üo superior de thcsouraria e 
de pagadorim>. · ' · 

Sala tias Commissües, 3 de no,·embro de 1021. - Al{1'edo 
Ellis, l.'J•e:;itknlt•. - Smi!JW.iu Ctll'l't.'a. Ht•lalol'. - lrincu illa
chado, de accôrdo com a conclusão c protes~ando aprescntat· 
emendas que, de um modo ·mais preciso, garanta a estabili
dade de todo o pessoal c a fixUI:ão de salarios c vencimentos 
necessarios ú sua subsistencia. -· Fmncisco Sá. - José Eu
.~ebio. - Peli1JPC Sehmidt. - Bc't'nanlo Jfonteiro ., - Justo. 
Chermont, - y cspuc'it;; de Abreu, 

l'HOPOSl(:,\0 lJA C.\~1.\H.\ DOS DEPC'I'ADUS :o;. LIJO, DJ:: ·1021, A QUJl 
SE REFEllE O P.ARllCER S{)I>R.\ 

.O CpngreêSQ ;NaQipnal reii_QlY!l::: 

!A.rt. 1. • Fica o Gp.ve:t:no auto~izado. a con~aetar, medilijl.to 
concurr.enoia publica, .o ar~endll!llen~ do. .p9,rt9. dp ;Rip ~e 
Janeiro, pelu prazu t.l<! 111 annus, a conltt!'. da data da terllll..., 
naQüo do aclual cuHLraclo, adoptando a mesma i'órrna de 
purconl.agcn:; :;obJ·u <t.S' J''~nt.la:; da explorwiãO, introduzindo nu 
novo couLmdo a.,; modiJ'ieatue:; aconselhadas pela pru.Lica 
nn cxccuvão do acLual, lendo prcfercncin, cm igualdade de 
condições, m; cmprczu:; ·consLituidas com capitaes nacionaes 
c assegurando a con~ervar;ão elos actuaes empregados, em
quanto bem servirem, a juizo do arrendatario. 

Art. 2," Hovogalll-sc as di:;posieües cm contral'io. 
Cumara dos Deputados, 22 de outubro. de ·1921. - Ar~ 

uol/'u Rod1·iaues de ibevédu, Pre:::iclcntc. ___: José A·u{lusto 
JJezerJ•a de lllaàei1·os. 1" Secretario. - Ped1•o da Costa Reao, 
2" Secretario. - A imprimir, 

N. 3~9 - 1921 
A proposH;.uo ela Canmra dos Deputados, n. 100, clcsLc 

atmo, autoriza a ahertur·a, pelo lllinisterio das Relaçõe:; Ex
teriores, o credito de 10:0008, supplementar ú. verba i • dQ 
urt. 16, da lei n. 4. 2112 de 5 de ,janeiro de 1921. 

O Sr·. Presidenl<: da -Republica, em virLucle ele uma exp•J~ 
siçilo ele motivos clo Sr. minisLl'o das flelur.ões Exteriores, 
relativamente <í defficiencia da 1" consignação da verba i• 
(Secretaria ele EsLado), do orcamento de seu ministerio, e da 
necessidade da ahertum de um credilo supplemen~ar, papel, 
na importancia acima, pura o pagamento de gratificações, 
por substituições, dirigiu, nesse sentido, .urna mensagem ao. 

~· Congresoo Nacional. 
A Gamara dos Deputados, achando procedentes os mo

tivos expostos por aquelle ministro de Estado, concedeu Q 
credito constante da proposição ora em estudo e com a qual 
estando ele uccôrdo, é a Cornrnissilo de Finanças de parece~ 
(JUe seja approvada. 

Sala das Commissões, 3 de novembro de 1921. - AZ{reâo. 
E'llis, Pr:esidente. ___, Irine." Machadp, ~elatQr. ,.., .1?~4~!10. 
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S1i_. -- Jo~çiJ Eusc'úio'. - l•'c/ippe Schrnidt. - 1Jriijia1;âo Moli-) 
fl'lro. -- Sampaiu Col'l'da. -- .luslu U/wrmonl. -- ,vcspucio; 
tlu Jb,·cu. 

l'IIOPO~H_:.i.u D.\ t:.\M.IIIA IJOS JJEI'UT.IJJll S, }1)1), JJJ' 1!J:!J. A QU8 
SE REFERE O PARECER SuPRA 

.Congresso Nacional resolre : 
Ar·J. I." Fica o Poder Exceul.ivn uutori~ado a abrir, pelo 

•Minisler·in de Eslaelo das nclações Exteriores, um credito 
supplenwntar de 10:0.00$, ü ver·ba 1' elo :~r·t. 1ü da lei nu
mero ,\. :!·12, de 5 de janeiro· de 1 !121, para pagamento de 
grati fi eaçües pm· su bs L i l.u i t;üos . 

AI'!.. 2." nevnganl->'t' as r.lispusi~ües t!lrl eunlr·ario. 
Gamam elos Drputado;;, 27 uc outubro de 1921. ...:.... Ar

nolj'o lluliri(Jncs de Azel!i:tlo. .Pt·c~idenlo. - .lo.wJ illl(fl/..l'lu 
Bczcn•a tlc Medeiros. J" Scc.rctm·io. Pedra da Cps~a Rego, 
2" Seer·elat·in. - A impl'imit·. 

N. 390 J921 

Na l'Xpnsll;an de muLivns, annoxa Íl mensagem do Sr. 
l'J'Psicknle da fit'Jlllblka. dn ::0 de agosto ele :1921, o Sr. mi
nisf.J·u da Gttt!I'J':t pedP seja solicitada autorização para aber- • 
.I. um d11 l'l'••dil" t•spet:ial ti•: Hl :Oi·l* I il~. j)al'a pag;a1ncntn dr:
vídn a''" •·apil.iie~ do Exet·cil.o Alberto Pequeno, Nilo Ribeiro 
de Olivf'iJ·a Vai e Lui~ Santiago, que, por decreto de 23 de 
,;un'IH> di' 1!120. I'DI'l\11'1 lltllllf!ilrlu,;· pr·ol'eõ>nJ't•·;; da E,;cula .\JiliL:II', 
pelo prazn dr eittl'o aonos, r:nm a clausuht de contarem as 
Rua~ Cllllli11i,o;.<iíe.<. drsde :.lli ele tle~ombm de :1918, data em que 
foru1!1 nonwallus nd,iunJ.ns. 

A>.<i m. J'izr'I'H 111 .i 1'1.' ;\ di l'fpr·en~a entre os vencimentos de 
adjunto,; e us de profes,;or. r•, lendo sido satisfeitos dessa 
vantagem. quanto an nono ele lf.r20, tornaram-se credores da 
par·l.c r·nlal.iva an porindo d•• ~lj rir dezembro de '1918· a 31 
de dezembro r!t• I !H n. Jta i 111 pn!'tanciu de :3: G58$064, cada um. 

A Gamara dns Deputados, depois de examinar o pro
ces.•o I'CialiYo an assumpl.n. conceden o credito, approvando 
pura t!~>'C :fim a proposi~fw n. JiOJ, de l!l21. A Comnri~.-.fiu riu 
Finan~as. prrr L'Sia!' rle acctl!'(io con1 o yn[n da outr·a Casa do 
Cung!'r.;;;.:•\ L- du iHil'f'CCt' que seja approvada a proposíçãe. 

Sala tia~ Cnmmissõrs, 8 ele novembro de 1921. - lU
{rerlo Ell'is, Prrsidunte. - ]1•ineu Machada, Re-lator. - Fran
ci.~cr' Sri. - .Tos r: Ensebio. - Ves]mcio de Abreu. - Felippe 
'Sclt.midt, -- Justo Chc1·mont. -- Bernardo Monteiro. 

PR'OPO~J,;,io D,\ C.I~L\n.\ DOS llEPt.:1',\DOS :0:. 101. DE -1 02'1, A QUg 
S8 !1EFErttl n PAIU:Cmt SUPnA 

O CnngJ·es;;n ~acional J•esolve: 

MI. 1." Fica o Poder Execul.ivo autorizado a abrir pelo 
NinisleJ•ío da Guerra um crcclilo especial de 'lO :974$192, para 

,, 
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riasaí:i:Iõnlo. aos capitães Euclytlo~ Pequeno, Benedicto ~lvcs 
do Nascimento e Pccleo CaJ·o!in" Fc1·r·eira de Azevedo, de dii'
Jcronoa de vencimonLus enLre os ca1·gos r.le ad.iuntos e de pru
'fessorcs da Escola Militar, referente ao periodo de 26 de de
zembro de Hl18 a 31 de dezembro dn l 019. 

Art. 2." Revogam-se as di:;po~ioüus cm contral'io. 
Gamara dos Deputados, 25 de ouLubi'U Je HJ2L -A'rnolfo 

llodrirttws de A;evedo, Presidente. - l'etlru da Costa lleuo, 
l'' Secretario inLr~r·il1o. -· Ep/i'iycnio Perreiru ele Sallcs, 2" Se
cr·etado inLerino. - A impriln ir. 

\ 
N. 391 - 1921 

A proposiçãu da Camam dos Depu l.ados n. J 0:'!, de 192'1. 
::lllLo!'iza a abertLU:U do Cl'ediLo especial de ü4 :::J::i:J*3!l2, para oc
corr•eJ' ao pagamenLo do que é devido ao desembargador Fer
nando Luiz Vieir·u Fcl'rCiJ'll, em virtude de sentença ,indi
ciaria. 

O direito a eslc pagamenl.o foi reconhecido ao mesmo 
masisLrado na ac,;ão por elle proposta á Fazenda para o fim de 
lhe serem pagos ns vencimenl.os c contado todo o tempo rlesrl<~ 
a daLa da cxLincção do Tribunal de Appellação do Cruzeiro do 
Sul no Tcrritorio elo Acre a que pcr·tencia. 

A acc.ãn Jni .iJJ!~·ada prncedenl.e cm pl'inwit·a iustancia e 
a respecl.iva :;enLcn,!U confirmada pelo Supremo Tribunal 
Federal, ape~ar do rcprcsenl.anLo da Fazenda na liquida~.ão l.eJ· 
se csfor~ado poJ· Lnrnar· menor a condemnação imposta, fi
camfu. al'inal. rixado na ulluclida illlpur·La11Cia n qurmlu.u1. du
vidu ao exequente . 

. A [JJ'ecaLor·ia do juiz da 2" Vara Federal dcsLu Dist.l'icLo 
esLá cm boa e devida fórnta, moti\'O por que a outra Casa d11 
Congresso á vista da mensagem do ~~·- 'i'resiclentc da Hcpu!Jiica 
sobre o as:mmptn. perfei Lamente elucidado pela exposição de 
motivos rlo S1·. Min isi.J'fl da Fazenda, conced,~u o credito. Esta 
Commis.>ão. elo accôrdo com o vot.o da Gamara é de parecer 
que se,ia apprnvada a rcfcricla proposição. 

Sala da~ Commis;;õe~. 3 de nnvcmbT·o de 1921. - Al(1•cdo 
Ell'is, .Prcsiclcntc. - lrineu illachodo, Rclnl.or.- Fr:ancisco Sá. 
- José Eusebio. - .Insto Ohcmwnr. -- Felippe Schn'L'icU. -
V cspucio de .Hn·eu. - !Jema1'1lo .11 ontch·o. - Sam.paio C01'1't!a. 

PRüPOSIÇÁO D:\ C,\M.\R,I DOS DI,PU'l'ADOS N. 102, DE 1921, A QUE 
SE nEFERI:: O PARECEH SUPIU 

O Cnng'rcsso Nacional resolve: 
A1·1. J." g• abel'!o peln .\linisl.et'i" da .Fa1.rnda " 0J'I~dil.u 

de (i.'J :<l53$:l\J:.!. par·a pagamento ao desembaJ'gador Fernando 
Luiz Vieim FCI'J'eira. em virl.udc de sentença Judiciaria. 

Al'l. 2." nevngam-sc as disposições cm contrario. 
Çamara elos Dopul:lllos, ~7 de out.ubro ele Hl21. - A1·1wl{o 

lloclnanes ele :l;cVr:clo, rPr·esrclenLc. - José Att(fu.~to Bezen·a 
de Meclei1·os, 1" Secretario. - Ped1·o da Costa Rcuo, 2" Secre
tario. - A imprimir. 
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lludac('Ú.O final tlo Jli'OjcL'lo 1.lo Se1uuJo n .. ·12 I, de 191A, 'a·iJ,ÚH,.,: •• 
za.nd o o Go~·e ruo cr. co11üw: lrtl' com. J otlo M a1·ia. da. 8-iliJn 
hf:lâor. o 11. c rnJJrczn IJ'lW oruan'iza 1', a con8t I'UC!:Ilo 1/.c P'I'C
d!o·~ dest1:n.mfos rí ·rcs·idr:ncir;. dos {'iJ,nccionaJ•ios 1lUbl'icos, 
CWtS C IJI.'t/-tlw•es C O}lCI'(li'ÍOS da Un·iáo. 

O Cong'!'csso Nacioual J'csolvc: 
. .:\l'l. L" l<'ictt o Govcmo autorizado a conl.raclar com quem 

maHII'OS yanLugrms oJl'crecer, cm concurrencia publica, tendo 
,lofio Marm ela Silva Junior, prcJ'm·i:Jncia, cm iguald?.clo de c:nn
di~ücs. sobre a propo:;l.a que o Governo julgar !'Onvenienle, 
a eonstrucção do predio~, llústa Capilal, rlcs.!.inados á residcn
eia de operar·ios e :fnnc.ciouarios rk r.~l.radas do feno, arse.nacR, 
rcparlü;ões publicas l'cderaes, officiacs do Exercito, da Ar
mada, c da Policüt do DistricLo J~odcral, membros da Justiça, 
e do Minislerio Puhlica Federal, c do mesmo Districto. fnn
ceionarios ela Secl'cl.aria rio f'il~naclo, da Gamara elos Depn
l.aclo5, do Snpremo '.rr,ibunal Federal, c dt~ COrle rle Appeila
e[ío que oi'ferct~am garantia ao· pagamento da amor,tizaçiio c 
juros abaixo indicados. 

§ L" Na concurrcnci a publica, a proposta dcver·:i sc.r 
garantida com o depo~iló de cem 0ontos de réis, effcctt·.rtd::~ 
no acto da wprcscntaotio.: 

~ 2.• Os prcdios ser·ão con;;l.ruidos mediante O!.'t;;amer.l.o e 
projectos, devidamente approvados pelo Departamento Na
eional da Sande Pnhlica c pela Prefeitura :Municipal e fislla
lizados por funccionàrio nomeado pelo 1\finistcrio da Junt.iç:t 
c Negocias Interiores, :i custa do contracl.ante. 

§ i!." Construido o predio c cm condições dr ser h:tbi
t.ado pelo funccionario que o !1ouver solicitado, sert't pr.go o 
~cu prer;o ao contracl.aute cm apoliccs ela divida. publica, a 
jt.1ro c typo que o Govcrn•:> achar opportuno, formando com 
ellas, com o recebimento elo contribuições c resgatt>, um fundo 
especial. 

§ .\." Na mesma data, o Junccional'io rccebcrú a cscrip.tura 
publica ela mesma propriedade, passada pelo· Governo, sob 
!JypotlH!ca e que garanta o capital desembolsado, ,iuros nilo 
supe!'il)res a !) '7a ao anno e amortização, conformr. a proposta 
para acquisição do predio ~ constn)il'. 

~ 5." O contractanle mw g·osara de favores de qualquer 
r1spo~ic, soja da União, seja ela Municipalidade do Districto 
I•'cderal. 

§ {;,• Os lucros elas const.rucçõcs se rçg~larãl'!, pelos que 
geralme.nie su calculam nas nbm's ·por admuustraçao. . 

§ 7." Para preveni!' o caso rio art. 2•, poderá .o concesslo
narío celebrar contrae.lo de seguro sobre o p.rcdw o sobre a 
víd:t do comprador, afim ele ficar garantido o pagamento das 
conlribuicões futuras. . . 

§ 1f\.• Os pagamentos c~1 :qloliccs só ~erão inicia_dos de
pois de empregados dons m1l coutos de I'ÓIS em pred10s pela 
cmpreza constructora. _ 

§ 9 • As apolices serão resgatadas ao var, á proporcao 
qttc 'íorcm sendo pagas as t~rcstaoõo~. operando-.stl o. re~gato 
sempre que cslcjam !'ecolh1das ao :fundo ospec1al cmcoenla 
~pntos de réts. 



1 
I 
' 

SESSÃO E~I 4 DE NOVE~!BRO DE '1921 49 

~ J IJ. .\s prc:<laç•jc,, ela ncqu isicun dn cada Pl'Cclio :;,!riío 
~nlculaclas, de. modo a que. se complcLe. o pagamento cn: ~o 
anno.o, senr.lo Jnuulluclo, flOI'ülli, nos aclqun·cnlcs, rcrJuzil-o. 

§ H. Os or~amcnl.oH parn conslruccuo dos im.rnovcis sc
~ii.o organizarlos pelo eonG,•ssionario c approvados pelo Go
verno, tomanr.lo-l'e JlOl' bn:ic a móclia dos preços elos malcriai!S 
compJ•aclos rwln Govcrnn nn ;;cnws!.l'e anterior. 

~ J :2. A g:ll'antia do conlmclo :;erá representada por can
r,ão do cem COlllnti dr. ré.is, em diJlh•Jiro ou cm apoliccs da di
vida. publica federal, recolhidos ao 'l'hcsomo N~.cional. 

.Art. 2." Si sobrcvic•J• n fnllocirnLHllo ou a pc:•cla do cm
JJT'C::;·o ele LJI!:llquer .l'unccioiHll'in quu lenha ujns.t.adn a :wqui
sil;fio cln um predio anlc,.: ele sua liquicla1;ão final, a 
cmm·cza se llbl'i;.m u png·ar as pre.~lacõns que, porvcnlurn, 
ainda fallcm, r!P modo que o Thcsoll!·n não sni'fra pre
juízo. Para csRc fim fl comprarlor i'ir1nará contracto par
I i cu lar com a cm preza, por occasião ela compra, dando~ lhe 
direito!' do se apossar elo prcdio cm ques/iío e alugai-o pm· 
sua conta; c Jogo que esteja feil.o o pagamento rle todas as 
prcsla~;iics c seus respectivos ,juros, por meio eles alui>ucis 
qnc o prcdio possa dar, a cmpreza o devolverá, como rf,sf.i
tui(;iio c St!m un11s algum, ao comprador ou a seus her
de iro~. 

~ L" O Thcsouro clcsconlar<i cinco pot· cento do que 
1 ivcJ· dP pafial' pelas conslrtTcções pam se gai'ailLÍJ• coniJ•a 
qualquer eventualidade. ficando esse desconto como fundo ele 
l'I!Serva e á di~posição da cmpreza, logo que esta esteja quito 
com o Thcsouro. ma~ não poderá ser levantado s.inão em 
iiquidur,ão final do contrac.lo. 

ArL. 3." O Governo, na hypotheRe ele cnnvir, contracla!':i 
nas mesmas conclições a constrncc;ão ele predios pam a instal
l:tc;ão dos ~crvieos publicas fcderaes nesta Capital. 

Parag.raphu unico. As. verbas orçamentarias deslinnd:~s 
aos alugueis rios prcdios occupados por esses serviços Sllr1io 
empregadas nn cnslcin ela amortizacão c juros rias apol:ccs 
para pagamento do conlraclante. · 

ArL. t,.• O Governo. no cont.rncto autorizac!ci, especi
ficará as. demais condições necessarias á sua execução; n::se
A:ur:m\ ao contraclant.c o direito de desapropriação por utili
dade publica dos terrenns necessarios á.s novas construcç':·r;s e 
~o obrigará a ordenar n mínimo annual de cinco mil co~tLos 
cm COilslruccõcs. 

AI•.!.. 5. • Pica igualmen Le autorizado a coniract.ar nas 
mesmas condições com outros proponentes a con•trucc~o do 
prcclios, na Capital da Republica, destinados a operarws c 

. funcciona,rios publicas. 
Arl. G.• Revogam~se a.s disposir;.õos om contrario. 
Sala da Commissão de Redacção, em 4 de novembro de 

1!121. - Venancio Neiva, Presidente interino, - Vidal Ra· 
m.os, ltelator . 

. Fica sobre a mesa para ser discul.idu na sessP.o segninto, 
depois de publicada no Dia-rio do Oonoresso. 

s. - Vol. vn. 4 
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E' Jguulm~nle liLlu 1; mamladu a impJ·inJiJ: o. oeg·uiulo 

.PilOJ llC'l'O 

N. :J6 - 1021 

O Congresso Nacional rcso!'vc: 

Art. 1. • Pica o Poder :E:xocut,ivo autori~ado a garantir á 
Escola de Engenharia do Bello Horizonte, durante o período 
de cinco annos, a partir de 1922, os auxilias ou subvenções, 
não resultantes de contractos o de decretos ou regulamentos 
do Poder Executivo, constantes da lei n .. u~q2, de 5 de ja
neiro de 192:!, e da proposta do Govcr·no para o areamento 
do 1922, podendo para esse fim o Governo abrir, annual
menlc, o r·csp.ecl,ivo erediLo, toda a vez que as referidas do
~aoões não figurarem ua lei annua de dcspeza. 

Art. 2 .. • •ltcvogam-se as disposi(iões cm conf,rariu. 
Sala das Conuuissões, 3 de novembro de 1 !!21 . -Al{retlo 

J:;llis, Presidente. - Sa.m}Jr.tio Cm·1·êa., Relator. - h•'incu Ma
chado. - F1•arwi.Yco Sli. - .Tos é Eu.~ebio. - Fel-ippe Schrnidl. 
-· Bema1'llo Montei-ro. .Tnslo Chermont. - Vcspucio de 
~breu. · · 

OHDE·M DO DiA 

F.I\'OflllS ,\ \'OLU;:.l'l'.\1\10~ IJ.\ PATI\1.1 

:J' di:;cussão -lia [Jt'il!JOtii,~ão da Ualllara dos LlUpuLadoa 
n. 7:!, de l!J:?-1, cxt1mdcndu [w citlaclão Domingos Hof.luía, 
pelos serviços lll'Cslatlos na g-ur.rt·a tio Ptu•ugmw, os J'uvorc> 
da lei u. 1. 087, de 1 U07. 

lEuccPruda c adiada a Yula~ft•J. 

CI\E!Jl'rtl l'All•\ PAG.\~lllN'fO .\0 l:ilt. '1".\1\(ll:-lil IJ.\ I'O;;.lSilCA 

3" tliscussão da pruposkão da Uarnara tlo:; .D1~putauos 
n. 87, de J !l:! t, que abre, pelo 1\Iinistcrio da J!'azcnda, o cre-
dito especial ele ;; :ü50$, dc:sliuado ao paga111ento Lll' tliarltts a 
quo tem dil·eilo Julio 'J'aJ•ginu Lia ·Fon:;cca, cncal'L'Cgallo tlo 
.cxtinclo posto fiscal un Aác. 

Encerrada c adiada a ,·utaçüo. 

CllllDITO P.\l!A l.lUII.\l:i !:\,\ CEliTII.\1, Du UII.\SJL' 

:1" tli~CIIssão <la Jll'llJIUSÍI,ltlll da. Carnam dos 1Jel111Latlos 
n .. \12, de 1 !!21, que alit·o, pelo 111 iuis[,IJI'io da Viw•.ão n Olmt,.; 
il'uulica, o ercuito especial ti•• :J. 70U :UUO$, para it conclusão 
das obras ele rillTllie!h}Üo du linha da. li:slmua de !1.•\•t•t•o Central 
do Brasil c pat:a o VL'OlongamcnLo ua ·Noruc~tc do llrasil. \ . . . . . ' ' 
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.~ 

t· · ·O Sr. Paulo de Frontin ·- Pe(.'O a !IUitti'J'a, 

O Sr, Presidente -- 'J.'v111 a palavl'a n nullrc Senador. 

O Sr. Paulo de Frontin ( •) ·- Sr. PI'!!~ i dente, a IJI' .·pn
~ição da CamnJ'a dos Deputados, cu ,ia discussão V. Ex .. acaba 
do annunciaJ', al!t.oriza o PJ·c~idente da Hcpublica a abril.• o 
credito especial de :J. 700 eontos, sendo 3. 000 d1Jstinnc!os á eon
clusão das ollras de duplica\'Üo das linllas r.Ja l~sLt·atla de l"ol'ru 
CJJnf.rnl do Brasil vntt'll Norte u Mogy das Cruzes, e 700 conto~ 
dedinados a um l':mwl tia do Noroeste. 

Não teuho a HliJliOL' ubjccção quanto :t nccr.ssidadc da du
plicação da linha entre Mogy fJ Norte. Na minha atlministra
'ilO na· Central, portanto, ha cerca de sete anuos, mandei pru .. 
ceder a um estudo !file ~'! rclacion:'u·a 1:om c;;~n duplica(lúo. 

EffccLivamcnLt•, os trens ele subu1·!Jios que eirculam entre 
~logy c l'>ort1!, os de maf.,•riarti de contill·uc~ãn, - pot·que 1:xi~ .. 
tm1 alli vnt·ias olarüts c nu mesmo tempo pci.lrcira~ que '!ll· 
viam paral11:lcpipcdos. bem eomo o,; l]tJe eomluwm lenha e qun 
são destinatlos ú. capital de K. Paulo. - fa~om com <lUC o L!'a
fego seja, nes~e l.!'ec!JU, nm i lo mais intenso do que uos outro:; 
·do ramal de S. Paulo. 

Nestas condil,üe~. nada mais uultu·al t.lo que cogitar im
metliatanwnf.o drssa duplicn,;üo de linha, o qui' ,i:'! J'oi fciLo, 
primeiro, nt1í Dcoclt!L'IJ, depois a!1] Belí\m, e mais tal'dc 1111 Sc~·!'a 
do i\fUI'. 

E'. !Jill''~"'· i~ualnwnll' n•:cc:ssn1·io que na E:;lrada de .Ft•l'I'O 
C<lnt.[•ftl se proeeda :i dupliea~fio d1·. nm trecho. Refiro-me ao 
cumprchcndido entr·e as cstt~~;-ü'~~ t.le Bangú c\ Santa Cruz, me
vida lão ur~;-enle quanlo a reclumal'i:ío pat'a I) lrcchD que vae 
de Mogy à esla~ão t.lo No1.·Le. · 

Os suhul'bio~ que I!Xi~t.t!lll enll·c Bau~:·t't 1\ a Capital 1.\ entre 
Santa Cruz a Ban:;ú cream 11m movi.mento muito intenso, llll1-
vm1cnto que ainda so .torna nHtiot· pelos trl'ns t!e :;ado, qt;l', 
touos. se dc~linun1 au }!al.aliuur•o, cunw esta~ão l.ernlinal rii'HSC 
ramal. 

'futlo i~lu f'az com que não se llc\'a tambem esquecer a 
U1'gcncia que essa dnplicação encerra. 

Assim, vou suhmcttet• ;i apreciação do Senado uma cmond;> 
para que o ct·cdif.o se.ia augmentado da quanlia de mil conlll'· 
.d11 réis desLinaclo~ :í duplicu~ão da linha enll•e Dangü c Saul< 
Cru:e.,. 

Era o que tiulm a dizei', (.lluilu li!~ III; muito liam.) 

Vem á mc:;a, •) lida, apoiada c [Justa cm di~cus5ão a SQ
guinto 
, .. " ll illllN]). \ .. ~· 

~ AdLliciuJie-~o ntil euuto~ de J'i'•is para a tluplieu~iíu tia 
linlw entre as Pslw;ÜI!S du llun:;'I 1: Santa 1:1'LIZ». 

llio, .\ ue llf.IVelllbl'i) de 1()21. -Paulo di) Pl'Onfin. 
O Sr. lrineu Machado ( •) - RI'. Pt·r.o~itlenle, ,iá ha a!~ 

~lllll ICIIIJIII l'L'I'I'hi llllHl Slllit•iJado fias )illpllllll,iÜCS ljlll! \'iVI!IIl 
;i. IIHtt'l:il'lll Liu I'Uillal ti1J !':ianl.n Cr·uz, pedindo lfll'J cu Lló~s<! Sll,~ 

:(') Este cl).scUJ'S!J. não. foi rovjoto polQ pru<lor •. 
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tisfacão à uma Rua vt•liJa aspiração, qual a de ver duplicádas; 
naquella parte, as linhas ela Gentra(ao Brasil. 

Na ·~· discussiio LiYn occa~if~(l ele cliz·ct· ao •ru.cu muinonte 
collcga c amigo, Senado!' Paulo· du F'rontin. que apresonl.aria 
uma emenda nesse sentido. pedindo a S. ll:x. :L lJondado do 
seu apoio t.ellh nico e eompctl~nl.o para o aStil!lll)J lu. 

O Sn. PAULO DE FIION'l'JN- V. Ex. d;í lir.on1;a vara tuu 
apartt'? (Sirowl de assontimcnlo do omdor.) Quando eomccei 
o meu discurso V. E~. ai nela não t.inha chegado ao Senado. 
De outro modo, eu o ''~rin r.o'nsultaclo. 

:Q :Sn. IRJN.W I~L\CHADo-Agraclcco a delicadeza Llc V. Ex. 
Eu ia a.proscntar uma C'lllülld:t (jllfl exprime jlcrfeiLam,cnto o 
nosso pensamento eommum. Desejando, por1~rn, fixar u qaan
tarn nuccssario para satis!'azcl' t~s~e fim c. não tendo em 'mão 
os oroamentos nem as informações lcelm ieas u ucccssarias, 
procurej entender-me, esta manhã, pelo telcphonc, ·com os 
eminentes chefes do servico da Central do Brasil, Srs. Drs. 
Assis ItiboiJ·o o Carlos J~u let·. SS. l~x~., nurJuclln momento, 
não se achavam na renarti,;ãu; o até l.;i cu não pudo ir, pnt• 
mo achar um pouco adocntt\do. Sabendo CJLW constava da or
dem do dia o assumpto eom ífUCslfio, apressei-mo em vir ao 
Sen'ado apresentar a minha emenda; 

Níio fixei o quantlt1n neccssario, exaclamonlu ·por iHTIUI'Ut' 
qunl cllc dovo. ser. Assim, com a minlm emenda e a aprc~en
tuda pelo meu h·onrado amigo c col!cga, representante do 
Disttli·cto Federal, n Commissfio lcriÍ. o ensejo do obter as in
formações nccossarias c fixar o limite das despezas. 

O Sn. P.\ULO DE Fno:n'I:-i - Eu tomei por lmse vinte u 
cinco mil li:ilomelros a 10 coulos. 

O Sn. ImNEU ~!ACHAuu - Aproveito o ·ensejo, Sr. :Prcsi.
dcntc, para, mais uma voz, agradecer ao meu honrado amigo 
e ·collega a gentileza .que me fez apresentando sua emenda, na
turalmenLc rccciando que, pot· mo aehar uma pouco gl'ippado, 
cu niio vicssll ao Senado. 

Espero que a !honrada Connuissfto de Finan1;as desta. Casa, 
cm sua sabedoria, G.om.pleto e tiaLisJ'aca o ponsamcuto da ban
cada do DistricLo Fedcl'ul u us dese.i os de uma população 
importante c laboriosa da, terra que temos a honra de repre
sentar nesta Casa. (211uito bem; muito bem.) . 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta mn diseussuo a se
guinte 

ündo conv,icr: 
Art. O Govorno flca autorizado ogmLimenLa a. :\))rir OR 

erodilos nccossarios para a duplica~úo do ruma! do Sanla 
Cruz. 

Sala das scssücs, ~ de no,icmbro llo f!)'~J, - lrineu Jlfa-
~~. . ' ' .. 

· O Sr. Presidente__; Em virlutlo rias emendas aj)l'esenf.adus, 
fica suspensa a discussão al'im de ser ouvida a Commissão do 
Finanças. . . . . . 

Nada mms huvondo u ü·ulnr> vou_levanluJ• à sessão,, 
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Designo para ordom do dia ela seguinte·: 
Votação, em 3' discussão, da propo.siçito d::. Camara dos 

Deputados n. 7'1, de 1921, extendendo no cidadão Domingos 
Rol.hén, pelos serviço~ presturlos na gu()rra do Parnguay, os 
:f'avot•cs da lei n. 1.687, de '!907 (com JW.rnccr [avornvcl. da 
Comnt'issão de Marinha e Gu.erra, n. :170, rle 1921); 

Votação, em 3' discussão da proposição ela Camara dos 
Deputados n. 87, de 1921, que abre, pelo !\linisterio da Fazenda, 
o cl'CdiLo especial de 3 :650$, destinado r~o pagamento de diaria~ 
a que tem direito .Julio •rargino da Fonseca, encarregado do 
rxtincl.o poslo fiscal do Acre (com pm·ecm· f(t1Jt1'01ir.1. da Com.
:misslio de Pinan~cts, n. :160, de ·19lH); 

2' discussão do pt•n,iecf.o do Senado r:. 87. de 1920 mandan
do pagar ns viuvas e 1'ilhas solteiras dos officiaes e praças do 
Corpo de VoluntaJ•ios da PaLria e ela Guarll:t Nacional que ser
VÍJ'am na guerra contra o govemo do Paraguuy, que ainda não 
rr•cplJam pensão de qualquer espccic, o meio soldo da patente 
de seus maridos ou pacs quando terminou :~. gUr!ri·a (com. pa'l'e
cm· favo'l'avel das Comm·issacs da Dfm·inita c Unerra c da de Fi
?tanças n. 668, de ·I 920) • 

Levanta-sr:~ a sessão :ís 14 horas. 

1\CTA DA REUNI,i.O El\l 5 iDE NOVmfBIR:O DE 1(121 

l'RESIDE:"'OI.-1. DO SP., Ill!E:o\0 DE PAIVA, PRESIDENTE 

A's ·13 % horas acham-se presente~ os Srs. A. Azcrodo, 
Cunha Peclrosa, Abdias Neves, Hermenegildo de 1\[oraes, 1\len
donça Martins, Alexandrino de Alencar, La:uro Sodré, Justo 

.. t:hnrmont, Indio elo Dra.sil, Benjamin Barroso, Eloy de Souza, 
.Toüo Lyra, Venancio Neiva, Eu~obío do Andrade, Paulo de 
:FJ•ontíu, Adolpho Gordo, Alfredo Elli~ Pedro Celestino. Laura 
llfüller c Carlos iBarbosà (20). 

Dnixnm ele compnrocct• com causa justificada os Sr.s. Sil
,·erío Nery, Lopes Gon~alves, Goclofre(Jo Vinnnu, .Tosé Enzebio, 
Costa nodt·igues, Felix Pachrro, Ant.onio Freire, .Toiio Thomé, 
J::ranciscn Sft. T·nbius Monteiro, Antonio :\lassa. ·Carneiro dn. 
Cunha .. i\fanoel Borba. Rosa e SilVa. Araujo G6es. Olivaira. 
Yallarlão, Gonçalo ill'ollcmbcrg, Slqucím rle Menezes, Antonio 
Moniz, Moniz Sodré, Ruy Barbosa, Bernardino Monloirn, Jcro
n~·mo Monteiro. Marcilio ele Lacerda, Ni!n Peçanha., Modesto 
l.nnl. Migll\.el de Carvalho. SampaiD Cortêa. Irinou !llachado, 
Raul Soares. Bernardino Mont.ciro, Francisco Sallos, Alvaro de 
Carvalho, José 1\lurl.inho, Ramos Caiado, Carlos Cavalcante, 
Gencro~o Mar.qucs, Xavier ela Silva. Vida! Ramos, F.e!ilprpo 
Schimidth, Soares elos Santos c Vcspucio de Abreu U•2) . 

O Sr. 1' Secretario dú. conta do seguinte 

C\fficios: 
EXPEDIENTE 

lD,o SI'. Socrctnrio da Camara dos Deputados, remettcndo 
um .doe m\tog!'aphos lia. !'f3Soluclto lr.gislntiva, sanccionada, que 
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~Jbro um cJ•cdílo de !50 :000$ pm·n pro.~egnir o serviço ele ·;pu .. 
blicaoiio, cm volume, de. todos os trabalhos l'r.lntivos (t. ola .. 
l10rn~ão rio Codigo Civil Brnsilriro, rln nccôl'fiO com a· lei nu .. 
lllel'O 3.00ú, de tl!)J(j, - ;\O lll'ChiWJ, 

Do mesmo Sr. •Sccrolnrio, solieil.nndo n J•csl.il.uicão do nu
!ogt·arlho da pPopusição da Camal'a do~; D'1PHf.ados n. 205, dtl 
HH<Ii, que manda rcsf.il.n i r· :í. Camm·n i\lrm ící !)ai rle Pahnyra·, 
a imíJOT'lnnoín rlc H>:JOS$, pOI' rlla pngn r111 llíl'rít.os adua·neiros 
·pelo material impol'lndo o rlesl.innr.lo no RI'I'VÍ~o de nhnsloci
mcnl.o,rlnl!gua, á qual o Senado m•[mn. nssr.nlimr.nlo.- A' Sc
u·ctarJa •JJUrn attcndcr. 

Do Sr. ministro das Relnr;õcs Extcrio;·~.s. enviando a cartal 
nuc 'o Presidente da Asscmbléa Nacional dn Htmgrín rJirige no 
·J1rcsidcnle do Senado bra~iloirn,, rel'rrtlnlc nos prisioneiros da 
gur.na hiungaros rtltido.s na nnssia. - Inteirado. 

Do mc~mo Sr. minisl.ro, enviando dons dos autogrnphos da 
rr.solução legi.~lativa sanccionnda, (!UO appr•ora n f:onvrmç1icl 
Sanitarin Intcnnacional, assignada rm Pari/\, r.m 17 dr. ,ianciro 
de 'I!H2. - AJ•chive-se um dos anl hogTaphns r rf:nwf:la.;se. o 
nu t.r·o :í Cnmara dos Depnl.nclos. 

Do Sr. J\Iinist.ro da Jnst.ion e Negocios Inleriorrr~, mi~ 
'liand!l clois rios aulographos ria J'esnlnçitn lcgislat.iva, sanccio~ 
nada, qnr. abrr. um Clwlit.o rll' 19 :802$01 o, rtrst inarlo an paga~ 
menlo rias rle;;pezns r1'frctuar.las com os funf'raes rlo Sr, 
.DI', Drlphim .3!orcira, r.x-Vier.-Presirlenl.r. lln firpub!ica. -
Ar!lhiw~-sc um dos aut.hog·paphos r t•emclln-se n ouf1•o á Ca~ 
mura dos Deputados. · 

Do Sr.: ministro da Fazenda, prüslanclo informações solire 
o projecto elo Sllnado n, 100, ele. ·1920, qun concliílil melhor.ia 
cio pensão a D. Ida <FigucirNJo de Castro e outras, qwojr.ct.o 
que, approvado, dar:í um augmr.nln rl11 rlCS:JC'.SU na importancia 
rln 2ü :GJ l$!Ji2. -A' Cnmm is8ão de Finança~. 

Do Sr. Ministro dn Viação c Obras Publicas, prestande,j 
I nf ormar;õcs sobre a proposiçllo dn Camara dos Deputados 
n; '210, ·que manda transferir ao Estado de 1\linas Gcraes .G. 
material r.xisl.cnl.r! no r•io R. Fmncísco. mr.dianlü nccllrdo com 
n respectivo governo. - 1\.' Commíssão de Finnnl)as, 

· Do Sr. C, Pedroso, presidente d3 Liga dos Inquilinos í1 
Consumidores, enviando uma relno!l.o das casns cujos nlmruels 
foram dr.smedidament.c nugmentados c solicit.ando quo n pro ... 
poslr;ão que rc~nla a locar.ão de prcdios urbanos fcnba anda· 
mcnto. - Inlcil'ado. • . 

Te! cg:rnmmas • 

Do Sr. A. Figueiredo, prosldcnlc do Syndicnto Agl'icola 
rlc Sobral, solicit.ando a approvnQito rio pro,jcctn que concede 
premio prlo cnlt.ivo de cnctncras do nordt1Sf.l.', - Inteirado. 

Do Sr. Govm·nador· ;lo Eslarlo rio Hio Granrlc do Norte, 
communicando a installaçãn t.la SI!SBíto Oi'dinarln elo Congresso 
l-egislativo do Estarlo no dia 2 elo corrente. - Inteirado. 

Roqu~rimcnt.o do Sr. Paulo de Oliveira noxo ~olicilnndQ 
~eint~gracüo no. cargo de agcnttl fiscal elo imposw de consumo. 
- ~'1.' Commiss.üo de Financu~. 
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O Sr. 2' Secretario declnm qur nitO h a l)arccc.J•cs. 

o Sr. Presidente - T121Hlo apenn~ comparecillo 20 Srs. 
Rrnaclnrrs, não p(lrJe havei· ~essão. 

Dc.5ig11n pP.I'n OJ'rlcm do r! ia da se~u inlc: 

Vol.a,;fto, rm :l" rlisenssão, da proposic;ão ela Cnmarn dos. 
DapuladoH n. 71, de ·.192·1, esl.cndcndo ao cidadão Domingo~ 
Hotht:a, pelo;: scrviçM prr.sl.ados na gnCJ'l'll rln Paraguay, os 
l'nvorcs da !ri n. 1.687, de 1go7 (com parece,· {avoravcl da 
'Com:mis.~tlo de Mm·inha. c Guerra, n. ::10, ele 1921) ; 

Votacão, em 3' discu~são, da proposir;ão da Camarn dos 
Dcpulaclos n. R7, de 1921, quo abre, pelo l\linislcl'io ela Fa
ze!H:In, ·:l CJ'Ccii.lo especial de a :650$, destinado no pa.gament.o 
de !linrias a que l.rm dircil.n .Tulio Targino da Fonseca, encar
rcgarln do cxl.incb• posto fiscal do Acre (cmn pm•cce)! (av01·avet 
da Com.n1.íssüo di! Finanças, n. :1611, de J .92.1) ; 

2' discussão rln projr.cln do Senado n. 87. de 1!)20, man
tlimdo pagar ;Í~ viuvas c filha~ so!Leira.~ dos officiaes c prru.;n$ 
do Corpo do Voluntarios da Patria o rla Gnnrda Nacional quo 
t>r1·virnm na guerra contra o govcrnn do ;Parag·uay, que ainda 
piio recebam- pensão de qualrtuer e;;pr.r.ir, o meio soldo rla 
Jlalent r. rle ~r.t1s mnl'idos ou paes qn:mdn Lr.rminou a g·uerrn 
(eom. j)areccr {cwm•twel das Cornm.iss,ics de Mm•inltn c Gue?•rcc 

11 da 1/c F'inmJ(.'IIS n. li6S, de ·1.920): 
3" r!iscussão ria proposição da Camal'a dos Deputados 

n. 93. i! c '192 l, que regula a cobrança da Luxa a ser cobrada: 
dos sorteados não incorporados ao serviço activo do Exer
c.ilo (com Jl{lí'r:cm• frmoravc~ elas Commissücs de Finanças. e. 
de Ma,•inhn n Guc?'rtl 11. :176, âc ·192·1); 

3" rli~cus~ftn da ppoposição ria Camm·a elos Deputados 
n. !\6, dr! Hl2·1, f]nr. com:idcrn rlc nt.ilirladr. rmhlica o oC'irculo da. 
Hna Imprnnsa (uMn vm•P.r.r,· J'aVOi'aJJcl da Cuurmissiio de Jus~ 
ii(·a r: Lr.ai.~lfl('tio n. :l5ii, de J .921); 

3" discussãn da propoHição da Cama!'a dos Deputados 
n. 7ô, de 1!}21, que rceonhcce de utilidade publica o Instituto 
H islmico e C1CJog·J•aphicn Rio-Gl'anrlcnsr. n o Dispnnsarin rl:t 
Glnr·in Uhnldino dn Amaral (cmn Jim·r:r:eJ• favomvel ela Com
mis.l'lio dr: Jusl'iça e Lc(lisla(:tio n •• 1iifi, de 4 .?21); 

3' rliSCI.lP.~üo rio JWOjccLo elo Senado n. 70, de 1921, que 
l'rgula a contagem fle tempo rlc scrvir;o J)a!'a a reforma dos 
nwrlicns r pharmacrnticos rio :lilxercilo c rla Armada (offe
'''er.iiln Jlrln. Cmn:ul'issiío de MaYinlur. c Gum•ra c com. Ptlrecc~ 
j'at•m·m!t:/. da tio Finanr;as n. 363, tlc 4921): ' 

Discussão tmica rlo t•élo do Prr.fril.o n. 2ft. rio :1921, á re
Fnlneiio do Conselho MnnitliJ)!\1 qnn manda contar. para todo~ 
ns• rl'l'r.itos, a D. Coi'ma Hcmctcrin dM Santos Pacheco, ad
,]llnla rio 1 • classe. o l.cmpn de scrvi~n (]nr. menciona (com pa
trrrr (m•o·1·avrl da Cumm.i.I'Ríin tlr Constitu'ir:lin n. :J21J, cl!! 
·1!121): ' ' ' 

Di;;cussãn llllica rlo vtJlo do Pr·ol'r.ilo n. 20, de 1021 :t· 
J'e~olu~ito rlo Conselho 1\hmicipnl que. I'Oint.egrn no cnl'go 'dn 
guarclu municipal, s~m di1·eito :\ pcrt:encãn rlc voncimcnto.s 
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nlrazados, Estevão Gonçalves Outeiro (com parcc1· favo!'avcl 
da Commisscio de Constitu.içao n. 330, de 1921), 

133' SESSJi.O, EM 7 DE NOVEMBRO DE 1921 

PRF.SIDEJ:IICI,, PO SR. DUENO DE PAIVA, PRESID:WT!l 

A's 13 c lf.1 horas nbro-se a sessão, a que concorrem os 
Sr~.: A. Azcredo, Cunha Pedrosa, Hermenegildo do Mornos, 
Mendon~a Martins, Lopes Gonçalves, Justo Chermont, fndio 
do Bras i!, José Euzebio, Costa Rodrigues, Benjamin Barroso, 
:F·ranciPco Sá, 'Rioy de Souza, João Lyra, Antonio Massa, Rosa 
e Silva, Gonçalo Rollemberg, Antonio Moniz, Moniz Soclré, 
Bernarr!ino Monteiro, .Teronymo Monteiro, Paulo de FronUn, 
Bernard·J Monteiro, Adnlpho Gordo, Alfredo Ellis, Josó Mur
tinho, Vida! Ramos, Fclippc Schtnidt, Carlos Barbosa e Ve:;
pucio de Abreu (29) , 

Deixam rle comparecer, com causa justificada, os Srs. :Abdias 
:Neves, Alcxandritu de Alencar, Si!verio Nnry, Lauro Sodré, Go
rlofredo Viannn, Felix Pacheco, Antonino .Freire, João Thom1!. 
Tobias Monteiro, Vcnancio Neiva, Carneiro da Cunha, Mannel 
Borba. Enzebio do Andrade, Araujo Góes, Oliveira Valladã•\ 
Siqueira do Menezes, nuy Barbosa, Marcilio de Lacerda, Nil•> 
Porjanha .. Modesto Leal, Miguel de Carvalho, Sampaio Corrêa, 
lrincn Jlfanhado, Raul Soares, Francisco Sallcs, Alvaro do Car
valho, Pedro Celestino, Ramos Caindo, Carlos Cavalcante, Ge-. 
l1erosn Mnrqu.~s. Xavier da Silva, Laura Müller o Soares dos 
Santos (33) . 

Siin iidas, postas t)n1 discussão, e som roclamar,ão apprn
vadas as actas da sessão anterior u da reunião do dia 5 elo 
corrente. 

O Sr. i' Secretario dá conta do seguinte· 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do Sr. 1 • Secretario da Gamara dos Deputados romotten

do i1S seguiu! os 

PROPOSIÇÕES 

~. 109- 1921 

O Congresso Nacional resolvo: 

Arl. 1.' Fica revogado o art. i' da lei n. 3.070 A, do 31 
de dezembro do 1915, na parle que mandou suspender a ap
plicnçüo da remela ertpecinl aos fundos de resgate do papel
moeda, O\lro; ~ aos fuhdos IJ~r!l rcsgttto de apolices das es-
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tradas do ferro cncampadas, papel, e do a.mor!.iutcão dos cm~ 
prcslimos intr.rnos, papo!. 

At-t. 2.• Revogam-se as disposições cm contrario. 
Gamara do~ Deputados, 3 de novembro do 1921. - AJ'

frmsõ .4l1•cs .ele Camargo, 1" Vice-Presidcnto. - José Augusto 
Bezerra de Medeiros, 1 • Secretario. - Costa Rego, 2• Secrc~ 
f.ario. - A' Commissão do Financas. 

N. 1i0- 1921 

O C.Jngre~so Nacional resolve: 

Ar~. 1.• llica o Poder Executivo autorizado a abrir pelo 
Ministorio da Guerra, um credito especial de dez contos no
veccnLog c sctcn La o quatro mil ccnLo c noventa c dous ré is 
(10 :!lH$192), para pagamento devido aos capitães do Exer
cito Alberto Pequeno, Nilo Ribeiro de Oliveira Vai e Luiz San
tiago. 

Art. 2.• llevogam-sc ns disposições cm contrario. 
Camara dos Deputados, 3 de novembro de 1921. - Af

fonso Alves de Camarao, 1• Vice-Prosidente. - .Tosé Augusto 
Re:.c1'1'a di) 111Pdei1'08, 1• Secretario. - Pcd1·o Costa Rego, z• 
Secretario. - A' Uommiss!l.o de Financas. 

N. 111- ·1921 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica autorizada a Associação Commercial do Rio 

oc Janeiro· a conlrabir um emprcstimo. sob garantia hypo
thecaria inicial da propriedade de que dispüc na rua Primeiro 
ae Março n. tiO, nesta cidade, e t.erá a faculdade de emiltir ti
tulas mobiliarios, inRcripçües hypothecarias ou debentures do 
valor determinado, até o maximo de dez mil contos de ré ir; . 

. \rt. 2.• O emprestimo scrti destinado a ampliar o edifí
cio hypothecado, que passarú a ter propor~.ões muito mais 
amplas c grandiosas. 

Art. s.• Revogam-se as disposições cm contrario. 
Camara dos Deputados, 3 do novembro do 1921. - lif~ 

fonso Al1:es da Camm•go, 1 • V ice-Presidente. - José Augusto 
.Bezerra de M~deiros, 1• Secretario. - Pedro da Costa Reao, 
2• Secretario. - A's Commissões de Justica c Legislncão. 

N. 112- 1921 

O Congresso Nacional resolve: 

. Art. 1 .. " Fica cr.nPr.clirlo o premio de cincocnla contos dei 
l'l1JS no avJnclor Edú Chaves como indemnização das , despezng 
quo fez para realizar o percurso aereo do Ilio de Janeiro a 
Buenos Aires. · · 
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Ar L 2. '' O Poder l~xrcnl iro alll'il'lí o rcsp~cLivo c~cdif.o 
Jlal;a a exi•CJI~ão df'gl.a '''i. 

Ad .. 8. 0 Tlevog-am-se as r.lispoSiliíi1S rm contrm•io., 

Camal'R rins Df'JlUI.ado~. :1 dr! novrmhro dr '1!}2'1 .. - AI· 
{nu .. çr, 1tlVI!S rir. Camnroo, I• Vice-PJ'f'Hirlenl.c. - .ro.11J .tiU(Ji!Std 
ll<!Z<'rra r/,: Jf,~rl!:i'ros, Jo S(!CI'rlnrin, - PN/ro da Coua Rca_o, 
:J" Sem•r/.aJ•io. - A' Cllmmi~sfin fi,. Fin11111;a,;. · 

O Congresso :'l'acionnl J'rsolvn: 

. ArL. I .• .Fica o Poclm· Execulivo anlorizaclo a ahPir, p'eld 
l\linisterio r.la Gurrra, o I!I'Niiln rsprcial (/'-' :Z'I :111)0$. pil'l'a pa
p;amnnl.o di) 5:000$ ao Jo l.t•n~nlc Guilhcl'mr Paramsc, cam~ 
pr:'ãn nmnrlinl, de rcvol ver·, nas Olympiudas dr ·J 920, om An. 
J.um•pia, r ;} :000$, n cadn um rlo~ demaig membros do Tiro 
ao Alvo, no reJ'rJ•irlo campeonalo mundial de Antucrpia, Dr,, 
Afranio Costa.- 'lo l.r.nenl.rJ l\lario i\lac•liado Malll'i/.y, Sebastião 
\Vn!J', Dr. l~ernanrlo Solrlladr, t• l1mr.nl.t• DPI'mevnl PeixotQ 
r Dario Har·llosn. 

A ! <) • ]"I d' . - . I . .-,r . -. C\'0!:1'11111-Sfl OS ISPOSI~UPS em -~Ol1.l'lll'IO ,, 

Cnmara elos Deputados, :1 de novr.mbro de Hl2t .. - A(~ 
fm;so :!ines di! Cnma,•oo, 1" Vice-Presirlenlc. - ./O.Ié AuousW 
1/e:r.r;•n. rlc Jlr.df!i1•o.~, -to Srcrr.lar•io. - Pcdm dn. Costa. Rc(fo, 
:!• f:~Pri'PI.~t·io. - A' Commissão <ln 'F'innnçaR, 

, ... 
N. IH- Hl21 

... 

Al't. I." O Mini,;(.[•o da Ma1·inhn rle~ig·nni':1 Ires ou mnis 
inl.r.ndr~nfrH navnes, IUllltlfilmrntr, com a~ hnbilil.açõc~ regu~ 
lanwnfnl'e~. J)aJ'n l'nzerrm o t'.nr~n rln I!Scola dr. intemlentes dr> 
Exrwcilo. · 

Ai' I. 2. o Os of'ficinrs mrncionados sr.rão escolhidos ·cm 
concurso, na ordem dn respectiva clnssil'icacão, cn,io rllgula-
mrnlfl n ministro dcsd11 los·o rxpedirá. • 

Ar I. 3 .o Rr.vognm-se ns disposi~.õcs om contrario,, 
Camnrn. rios Deputados, :J dr. novembl'O de 1 !!21 •• - 'A("' 

fon.w A/1)(!,1 f/() Camo:ran, 1' Vice-P!'f•sidente .. - José A11(1!r,.çto 
Bc~r:rl'll rir! M~dciros, 1" Sccrcf.ario. - Costa. R coo, 2• SecrC• 
lnr'IO. -A' Commissiio do i\IJrinhn c Guerra., 

. Do R r. rli rec! o r· da Estrada di'. Forro Ccmfml do Brn.sil, 
r.nv1anrlo Yintr. exomplnJ•cs da introduccf1o no rclnf.orio dos 
~m·vicos rxrcnlndo~ na rrff'rirln Estr•ndn em Hl~O. - Jntni· 
l'rtilO. 
. Hrr,um·inwnto do S1·. .Tosé .Tonqu im rln Silvll 1\Jontoirà 
mto.rr.sfmclo na Aol.ucão do '1~1!/o do Prr.fci!o, n. ·~7. de 1921; 
Jledmán o encnmmllumonto á 'Commissiio J•cspectiva de rum 
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ninmol'ial rr.l'c:rcnlr an n~snmpln, .:_ :\' f!omm!ssüõ do Con~ 
.~fil.u ição. 

O Sr. 3" Secretario (,\'IU'Vimlo de 2") l!r•rlam I')Ur. nün J1a 
pn J'er.rt'c~~. 

R:1n novnmrnlr li!las, poHins rm rli:;r.tt~;;nn, q11r sr l!ncen·a 
•Pm drhnlr. l'ic:ando :vliacll\ a volnefin por· falia ri·~ nttmcr•o, 
:t~ ~I'Jl'llinil·~ I'l'tiarr.:rjc;; final's: 

no prnjr•cl.n fio Sr. nado n. 9, I! e 1021, eqtiip:n:wcln oH ven
ninwniM dos l'unc•cinnnl'ios r:ivis do;; Ar·srnnr.s dr J\1·11·inhn tio 
l'lr':Í r clr• ~lnllo Gr·ns;;o aos dM elo Rio de :rnnei1'11; 

Das rrnrmlas do Snnnr.in :í JWnpnsir;ão da Carnara dns 
))r,pttlarlos n. 'IG:1, de Hl2il, mandando srpm·ar n -.rrrr.o r.i11 
Elrcl.r·icirlacle, da de Obras. na Casa da l\!ocda. .. · 

O Sr. Antonio Muniz -- 81·. Prrsirlenlr. f'O'tl nomn da 
Com missão !101' V. Ex. nnmr.ada JlUI'l\ r't'prr~<>Jll.m• IJ Senado 
no clr;;rmhar•que rio r.minrnl.r Sr·. D1·. Niln Pet;ani;·, r dar a 
R. l~x. ns ht~aH vindas. wnhn r'ommnnieat· a \'. ·~x. e ao 
~rnadn CJ"" Pila l't!lnpt·ill n sr11 rif'W!J', l.rnrln l.r.~->lr!nlllnhadn as 
p;mnrlrs hnrnPnng·c'll>< qun n prw.-, dr.;:;la Cnpil.nl weslm; ao 
L'nlinrntr lll'il'ilrir·n. 

O St·. Presidente- A Mr.-.a fica inlrir•nrin. 
Trm a paln\'l'a o Rr·. Senador· ,\nlnnio AzPr'rtln, 

O Sr. Antonio Azeredo - Sr·. Pr·t:sicJ,•nl.t, h!!\'ia-mo 
in;;rJ'iptn pnr·a occ11pat· a aLtr.ncãn <ln Senado, na lJ'll'!l cln Ex
prclienLe, al'im rir. responrlrr· ii m·açãn qne o honmdo Sonador. · 
Jlrlo Di;;;tridn Fr:rlrml, St·. Tl'inen Macharln, prmmncio~t, 
Bahbarto u!l.imo, na Avrnir.lit llio l:lt·nnco. 

!\las, nãn pnssn, nr.~tn mnmnnl.n, me occttp:ll' r:Jo n;;;;nmpl.o 
pfll'qtw R. Ex. não rsl.:'t fll'r1S('lll1' 11 não lrnh.> ç.nr hab~l.o 
:!'Pr·ir• pn!as IH1slas, es.landn, enmn estou, Jll'l'Jlfll'fllll': p:-~r·n d!;;-
11111 ir· n assnmplo lli'S[(• r·Pcinl.n, pt·inl!ipnlnwniP rtnnnrln sei 
qur ri! r ini.Prc·~sa o rspil'il n nnc:ional. 

Er•a o qun r11 Unha a dizer. fiA'IlUf'(lanr!n a JH'rsrnr,a tio 
hnru·nrlo Srnnrlnr· pr!n J)isl.rklo l;'Nli'l'al pam r1ar·-lh;~ 't r~R· 
Jlüsla fJIW cll'scle jt't :umuncio. 

O Rn. VgRructo nr~ ,\Bm:t•- S. Ex. não t'•H11[l:lN•0eu '(t 
;;r.s~iín, JlOI' nslm· r.n fcr·mo. 

O Rn. A:o:•rmno A7.t:l11mn ·-- Poi~ agnm·rlarei qur R, Ex •. ~1\ 
l'f'S! ahr I P(;n. · 

ORDEM DO DIA '' ' 

O Sr. Presidente - Não havr.nclo ainda numero pnra M 
votações t'.on;;J nntr~ c!n o!'clem do rlin. paHsa-sn 1í materill .em· 
ilc~ha!t!. 

2' discnssuo do projecto do Senado n. 87, de 1920, man
dando pagar ás vinvas e filhas soll.eiraA dos oft'iciaes e praQas 
rio Corpo de Volunlnrios ctu Paf.ri(l 1.~ dn Guarda Nucionn\ qul'l 
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Berviram na guerra contra o governo do 1Paraguay, que ainda 
nfio recebam pensão de qualquer especic, o meio soldo da 
pntcnt.c de seus maridos ou paes quando. tcrmincou a guena. 

Encc;rrada o adiada a votação. 

TA."tA SODnl!: SORTEADOR 

3• discussão da proposi~ão da Camara dos Deputados 
n. 93, de 1921, que regula n cobrança da taxa a ser cobrada 
elos sorteados nfio inc•Jrporndos ao serviço activo do Exer
cito. .. _ ....... -~:..-~J..,..a:.;~w"~~ 

Encerrada e ncliada a yof,noíio. 

C!l!CTJLO DA DÔA IMPREN.S,\ 

. 3• discussão da proposição da Camara · dos Deputado~ 
n. 66. de 1921, que considera de utilidade publica o Circulo da 
Boa Imprensa. • 

Encerrada c adiada a votncão, 

]XST!TUTO liiSTORICO E 010001\:\Pl!ICO DO nro GnA .. "1DE 

3• discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 76, de 1921, que reconhece de utilidade publica o Instituto 
Jlistorico e Geographico Rio-Grandense c o Dispensaria da 
Gloria Ubaldjno elo Amaral. 

Encerrada a adiada a votncü.o. 

CO'!oiTAGE:I! DE TEMPO PARA REFORMA 

3' discnssão do prc.jeolo do Senado n'. 70, de 192i. que 
r<•i!'•lla. a. contagem de tempo de scrvico para a reforma rlos 
medicas c pharmnccuticos do Ex:crcilo c da Armada, 

Vem á· mesa, é lida, apàiadn e posta em discussão a se
guinte 

EMENDA 

.'\o arL 1•, accrescente-sc ·in-f'ine: 

"bom como os cm que tiverem Bcrvido cm qualquer curgo 
ou furieoão l'cdernl." . 

Sala das ~cssõcs. 7 do novembro de H121. - Vcspncio 
· ác Abreu, - Carlos Bm·bosn. 

' 
. O Sr. Presidente- ;Em virLilCIO da em onda apresentada, 

fica suspensa a discussão, nfim do ser ouvida a Commissão 
do :\I:trinha c Guerra. · · 

CONTApE~r, DE ~'E!'.IPO 

Discussão unicn do t•éto do PrfJfoilo n. M, de 1921, ú ro
~olucüo do Conselho l\Iunicipnl qLle mnnda contar, rara todos 
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nR cf!cíf.os, a D. Cocnm Honwlcrio do~ Santos Pacheco, ad
Junta de .l" da~,;e, " l.cm]JIJ de ~PI'Vi~.u que menciona. 

Encerrada I! adiada a votar-fio., 

BEtXnliliAÇ.\o UE JILI;\'GCI0:\'.11\10 ,\llJi'/IC!I'AI, 

Di:'Wil~~iln 111Jiea. rl,., vtilo 1!11 Prefrito 11. 20, de 1!121 á 
re~nh11;fln elo. Conselho l\Junicipal que reintegra no cargo' d13 
,::mn•rJn. mtmieipn.l, ~mn dirciLo :í. pcrccpc.ão ele vcneimento~ 
nlra?.Udos. E5lovfio Gon~alvcs lO ui e iro . 

.Encerrada e ucl iadit a vol.aljiio. 

. . O Sr. Presidente - .\ada nmi~ hUI'Cilllll a i.l'al:!r, vuu le
vantar u sessão. 

Designo ]Jam Ol'llem do dia tla sce;uinlc: 
Vol.w;ão. em 3• discussão, da prnpw;i1;ão da Camara dos 

llupuLadns 11. 71, de Hl~l. estonclcntln au cidadão Domiugos 
J.lof.lJI]a, pclns ~ot'Vir,og prestados na guerra do Paraguay, os 
JaV11J'OR ela lr.1 n. ·.I.G8r7, elo Hl17 (com )Jw•r:t:t:l' ta.voravcl cltt 
Ctrtwnisstio dn Jlal'inha n GiwrJ·a, n .. :170, dtJ 192.(); 

Yula,;ãn, cm :l" diseussãu, ela .propo$içiin da Gamara rln.'> 
Deputados n. 87, de Hl21, quu abre, rlelu Mini~tcriu da Fu
zeuda, '' crcdiLu cspeuial de :J :ü50lii, dcsLinarlo ao pagamcnl.t' 
de diarins a lJUI! tom direito Julio 'l'al'[l'ino da FonBcca, cncal'
rngado do t)Xlinclo posto fiscal do Acre (r:om }Jarccer fa'V07'lt• 
vcl ria Cmnmis.wio ele Finanças, n ., :wo, de -1921) ; • 

Votação, en1 ~" tliscus:;ão, dtl projecto do Senado n: 87, 
de I!J20, mandando [lagar tis v i uvas e filhas solteiras do:; 
nfl'iciae:; c prtH;as do Cm,po de Voluntal'ios ela PaLria o da 
Gu:::rrla l'lacional que se1·v it·am 11a guerra contra o govortl!'l 
do Parag·uay, que aimla não J·ecebam pensão de qualquer c~
Jtcuic. o meio :;oJ.do da patente de seus marido~ ou pacs 
quando leJ•minnu a ::;uutTa (r:om. Jla1·er:r:r f'aormwel das Com
·mis&tíes d.r: Mrll'iulia 1: UIIC:'I'I'a r: rla ele Pintm·,•as, n ., 6G8~ 
tlt: 1920; 

Vola,;ão, em 3" discussão, da proposil;üo da Gamara do;; 
Deputados n. U3, de 1021, que regula a cobranca da tuxa a 
ser cobrada dos sorteados não incorporados ao serviço ncliw. 
do Excrciln (com JjaJ·cccr hwomvel das Cum.wissõcs de Fi
·mm!:us c de Mm·inhr1 c Gue'rra, n. 37G, de J 921); 

Votu,•üo. cm 3" discussüo, da .proposicão da Camat•a cloá 
.Deputados n. 6G, rle l!lt.ll, que considera de utilidade pu..: 
bliea o Circulo da Boa Imprensa (com pw·cce1· favoraval. da 
Comrnissiio dc'(fustir;a. c Lcaislaçü.o, ?IJ. 355, de 1921); 

Votacüo, · om · 3' discu~súo, ·da PJ'oposicão da Gamara. dos 
Dcpul.ados n. 7G, do 1\Jt.li, que reconhece de uf,ilidade publ!o:t 
u Instituto llistoriCll o Goographico Rio-Grandcnso o o D1s...: 
pensaria du Gloria Ubaldino do Amaral (com 1la1•eccJ• favo
·val'el lia Commissiio de Justiça u Lcuislaçiio, n. 35'6, de 1921); 

Votaçãu, ·cm dis1•ussãn unic'a,·tlo ·vélu d!J .Prefeito n. :!·\, 
de .I !121, :'t rc~olucão eh Conselho ·Mumcl·pal que !namlu. 
r~onl.tu·, para todos os ol'fcilos, u. D. 'Coe-ma l!cmctorJo ~os 
1Santos Pacheco, adjunta do 1' classe, o tempo de scrvJCO 
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quo menciona ( vo111 Jlttrecrl' {avoravr:t tia Crm!iitissüu tlc 
C' I 'f . •. .,.,, I /')'11) OIIS.I:III~.·uo, U. ":..", 11: ,;.. ; 

Votao::iiu, cm rlbcu~~ã" ttniea, 'llo vélu do Prefeito, u. :!0, 
dt:l 1021, rl rcsolucãn do Conselho Municipal (!Ue reinLCb'l'tt 
no cargo tln guarda númicipal, sem direif.n :í. Jlll!'ccpc;ão de 
~·oncimcnt.os atrazadoR, g~f.cvíio (1ont;alves OutciJ'o (com lla
~·cccl' (aUOI'arvcl da Commissúo de C'onstiltliçtio, n .. 330, tlc 
;1921); 

Votacii.o. 1!11'1 tli,;cn~siio unica. da J'Cdlwçiio final do Jll'o
;iecto do Seuado, n. n, 'tlc 1!!21, eqtliJnu·tuH.ln os vutwillii'UI,o:; 
dos funccionarios civis do~ A1·senacs de Mal'iuha elo ['ará c 
de l\lalto Grosso aos dos do H i o de .ranciro; 

IVota(:·iio, em discu~súo 1,n~ica, cl~ rcdatJefto rinal tia' 
emendas do Somado :1 Jl!'C>POSJGao da Lama I' a dn" DeJH li ntlfiH 
n. 163, de i'iJ:!O, man:Uant.liJ ~upamr a ~eC\iÜu de Blccl.ricidade, 
da. de OIJT·aR, da Ca~a da l\!ocda; 

1.• discussão tio prujccto do Senado n. 31. do 1!121. ele~ 
Vando os vencimentos o'o inspector da Policia Maritinm do 
Di~tricto Federal, dos sulJ-inspectot't!~ c tio~ auxiliat·e~ (cum, 
Jlllt'CCCI' lm•oraL'()l tia. Commi.ss{iu tlt: Cunstilni{'{lr; n. :17.?, tlt: 
11121 ') 

1~ discussão uo projecl.o do Senado Jl. :J:J, do 1!1:!1, con~i
üerando de uLilidallc ptiblica a Sociedade .llrasileit·a de Scicn
cias. com ~édc na Capital Federal (com parecer tavoravcl 
tla Co·n~711'iS.Hio de Consl.itl!iQt1u, n •• 180, de f.9U.) 

2' discussão da PI'OjlOSii'ÍÍll ua Camura . dos Düjllllados 
n. 88, de 1!121, autori~ando o l'l'e~itlcnle ua ltcpublica a con
cedel' :1 Escola uc Ens·cnlial'ia de PorLo Alcg·rtl um premio 
pelos assignaladoo "crvilios vrcsLados á educação Lechnica c 
11ro1'issional no pai~. dut·anf.n o poJt'iotlo uo 25 annos (com 
parccc1: {avo1·uvcl d(t Ctlm.nl'issüo de J?inan~!as, n. 386, de 
~1121.) 

2• discussão do projecto do Senado n. 3G. de i 921, au Lo
rizando o Presidonle da ltcpuhlicn a garantir á Escola de En
genharia de Bcllo Horizonte, durante cinco annos. a partir de 
:1922, os auxílios c subvcnçõo~ não J•osulLantcs de conLraclos, 
decretos o regulamentos o dm.1do outras providencias (offc~ 
tecido JlCla Cum.missúo de Fin,mcas.) 

Discussão uuiea do vút.u uo Prefeito n. 1, du Hl:!l. á·rc
soluçüo do ConHclho Municipal qno manda reinLcgrar a pro-· 
fessora primaria da clnssn elementar D. J.eonilla do l\Jenews 
Sou~a. exonerada Rl!lll causa eompr·o.vada ·ccum. JlW'ccer [a'VU
mval rla Con~om.issüo de Cunstituit!üu n. :J:JI, de ·1921.) 

:Qiscussão unica .du ·t;r!_l'! do J>rcl'cil.u n. i7,',dc 1!121, ii rc
solu~I,'!O. do .Conscl.ho ~Itu!lcrp~tl mandando conLal', JJal'a lodos 
os clieJtos, a D. Mal' la Atlcl11t:l :t.unJ~I.eg-, ex-S.OJ·ouJ•, ad,juula 
do :!" chtSHt'. o Lernpo de set·vi~o qtw lllenciona (cnm. 11·~1/'fJC"I' 
cunlral'i.u du Cmnmis.,·au d(.' C:onõ'littti(!Üo ·11, :U2, tlc 1112-1.) 

l!iscussão unica do ·vélo do Prefeito 11. :H, do I!J21, á t'e
s~Jiuçau do Consolhu lllunicipal mandando equiparar os von
cun.enlos dos qutlti'o cabinciro~ dos clovlldo~:c§ da Pr.cf.oiLul'a 
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:tos dM cnnLiuuo~ i.la ·IJlcHilli!. l'Cpat'Li\:iiu (r:um. Jltli'CCCI' J'o.Vul'ar:cl 
lia Com•músüo do t.:onslilui~:üo n., :J-13, du .WU,) .. 

;Levanta.-se u se~~ã.o ás 1!1 horas,, 

J:W 8l<:SSAO, El\1 S DJ~ i'iOVEMBRO DE HJ2l 

A's j a c ~'~ l!ura~ UUl'IJ-iH) u ;;c~~ãu, a I]UC COllClll'I'Ctn o:;' 
8rs.: A. Azorr>c!o, Cu11ha l'cdro~a, Abtlia~ Neve:;, Ilerrncnc
í!ildo <!P Morae~. l\ll'ndon~a 1\Iarl.ins, Silverio Nery, Lope~ Gon
çalves, LUUT'O SndT'•i, .ru~lo ChcrlllonL, Indiu i.lo Brasil, GotilR 
llodrignc;;, IJcn,iarn i n Barro;;o, :I!'I'anci:;cu S:í, .E!oy de l::iouza, 
João Ln·a, AnLnnio l\la:.1sa, Venanciu Neiva, llu;;a e Silva, .Eu
~ebio dr~ !wth·atle, Gnlll.:alo ltullelllherg, Antonio J\loniz, Monir. 
Sodré, Jerouynw Mulll.eiJ'O, Mtlr'cilio tle Lacerda, Paulo de 
Io'ront.in, Sanrrmie CorJ•êa, Bernanlo Munl.nil'u, Adnlphu Got·dn, 
Alfr•Jdo Ellb, ,ln:<t) 1\hll'linlw, l'cdm L:dc:;Lin", C~u·lu~ Caval
canl.e, Fc!i<ppc Sdnnit.ll, Curlus llurlJosa e Vcspuc1u llc AlJreu 
,(35) • . 

Deixam du comparecer. com cau~a ,iustificalla, os :;r·s.: 
Alexandrino de Alimcat•, Godr)frcdo Yianua, José Eu1.euio, Fe
li:;: Pacheco, Anloniuo Freire, .Toão Thumé, Tobias 1\lonteir·u, 
.Carneho da Cunha, l\lanoel Dor·ba, Araujo Gócs, Oliveira Val
ladão, Siqueira de •.\le!lews, lluy Dui'!Josa. llt)I'Darcliuo .\lou
·teiro, Nilo Peuaulm, l\Iodc~l.o J,cal, i\ligucl Lf,; Carvalho, Iriueu. 
:Machatlo, llaul Suar·es, F1·anciwo Salks, Alvaro i.lc Cat·valh''' 
Hnmc~ Caiado. Generoso 1\Jarqu•:~. Xaviur da Silva, · Laut·o 
llfüllcr, Vidul Han1os e Soares dos Santos (~7). 

E' lida, pro5la cm discmssüo, c sem reclamacüo approvnda 
n acta da sl•ssüo an LeJ·ior. 

O Sr. 1" Secretario dá conta du sct;'Uinlc 

Otficiu:: ~ 
EXPEDIENTE 

. Do Sr. Minisft•,J lia:; llela~;üc:; ExLcrior:e~ cnviamlu. po1· 
cópm, o ~e:;uilll.e l.clegi'Ununa tJtte r·ccebern elo S1•. c;t•uct·al 
J\1 angin :· 

. «A Sou Exeellt:tJee lllunsieut• de AzeverJn :\lat'quc~. 1\Iiul:s-

.trc tles Affaires E!t·ang·urc~ 11. fiiu de ;runeil'O. 
En quill.an!. le l.erl'itoirc dc8 Elal.s Uuis du Bré~il ainsi 

nuo lcs riv:t:;e~ tle l'Amérique laLinc, ,io licns it adrcssl'r it 
Vol.ro ll1xcc!lr.•Jwn TIW~ remcr·dmenl.s Jus plus vifs pouJ· ln :;é
n•íi·cmc hO:<)lil.alilé nuc Jc GouvtirneuwnL m'n. rescr•véc. ;J'cnr
JlOl't.e tm. Hlll\'lmir· ému de la c.ot•dialiltí tou,intii'S crnis,;anlt: 
m:P;~ ,Iaqucll,. lu iHJLtplo hl'ésilit'll rn'a :weu(•illi, ainsi, f]lln Ir:,; 
ÜliJCWJ'S m'aecompaguanL cl. l'équipagc clu .Tu.lcs Michclt.'l, 
peudanl. la duréc dt: not.J•e couJ•L séjour. Vcuillez fllro uJun 
intrcprNc nupros du GouvcrncmonL úo 'São Paul() cL lui ox-
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primor· toufc ma gratitude pour sa chaloureusc récopLion. En 
ncmandanl. à Vntre Exccllcncc do Lransmctlro lt Son Excel
lcnce lllonsicm· lo Présidenf. do lu Hépubliquc l'exprcssion d<) 
mon profond r·cspecl, jc la prio rl'agr6cr pour· l~llc, pout·. lrl 
Gouvcrnomenf., pour lcs dom.: Chambr•cs ct nour la Natrnu 
Hrési!ienne f.out ontiure rnes vorm:x los plus sinceros de bo
nhour c:!. de rrosperitrL - GénÓJ'al Man(Ji1u - Inteirado. 

Do Sr. Prefeito do Disfricto Federal enviando as razões 
cio vélo que oppoz ú resolução do Conselho 1\Iunicipal, ison
l.andn, durante dous annos, do nugamento de :.\lval'ás, taxa~. 
emolumentos, plunt3s. andaimes, so!eiramcnto o demais cxi
gcncias, as easas cruc fol'em eon~>truidas nos dislrictos CJI.W 
menciona. - A' Com missão de Consli tui1;ão. 

Ilc:qw~l·Jmentu du Sr. Oscar Augusto de Cal'vall'w Basto~, 
ajuclant.a do chofo da officina de slercotypia, pedindo que saja 
l'cctificada a tabella de vencimentos do possoa1 da Imprensa 
Nacional, na parle que lho diz respeito. -A' ·Commissrw de 
li'inanças·, · · 

O Sr. 2' Sec1·etario procodo á leitura do seguinte 

l'AHECEI\ 

N. ::!93 - iú21 

A dcspeza mai~ avullaclu no ot•r;amento do lllinislcl'io da 
Fazc[)da ó a relativa ao servicc1 da divida publica. 

Conforme a mensagem presidencial de 3 de maio deste 
muJo, a divid3 externa alting·ia, cm :31 d.:l dezembro do anno 
paslla.clo. a .c '103 .li:Jií. G9·í e frs. 322.2:19.500, tendo havido 
em 1920 a diminui~áo lle i: 35ü. 500. Foi contructado do~ 
J10is n cmprcstimo nmcl'icano de$ 50.000.000.· 

A dívida interna consolidada era até então de róis 
f .113 .. l.8G :300$. verifieandu-sc, •portanto, I) augmcnlo, cm 
J 020, de 71.135:700$000. 
. .As clcficieincias ela nossa conlabilidaclo }Jrivum~notl,' tio' 
r.xacto conhecimento da impnrf.ancia actual da divida flu
r:tuamc, não ~cnclo possível a dctcrmin3çüo nem mesmo dill 
que r.orrcsponde aos bens de defuntos c ausentos, cmprcsti
mos til; Cofre dos Orphãc's c depositas nas Caixas Economicas 
o Monte do Soccono. 

Apczar de uão estarmos actualmente obl·igaclos tis amor
t.izaçõ~~ dos compromisso.s oxtcr:nos comr.rehendidos no (u?l
úing de 1914, que as sUSJlOndcu até 1027, são consignadas na 
propoRia as Hcguintes r:olacõcs par.a o custeio elos encar-
gos docorrontos do passiro nacional: · · 

Verba '1": 

:Divida oxlcrna 

:Verba 2•: 

....... , .. 
Ouro 

43.637 :875~!'550 

li:slradQ~ de forro..... . . • 4. 056:576$570 · 
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Divida inlerua •••••• o ••• 

Verba ·Í • : 

JUl'Oi' ÜC CllljJJ'CôliJIJO:S in-
lc•l'IIU:i ••••••••• , , • , 

\' Cl'IJU :;i,l•: 

Juro~ de IJilllelc:s uo T!Ic-
:soul'o • .. .......... 

,J,ut·n~ Llc eJu•pre:stimu.,; du 
üol'l·c de Orphiio;; 

V t'l'bu :!5': 

Juro:; de 
t.aixas 
Moulc:s 

Llepo:;i/o:; das 
Ecouumicas c 

de Soccorro 

Vet·!Ja 2ü': 

Juros ti i VCl'>iUô ......... 
Vcl'ba .:!.\!': 

Exercício:; fiudo:; 

Ouro l'avol 

JG0:000$0UO 

GU:OUO~OUH 

Zô. ü43 : HJ.í$000 

37.049:590$000 

3.000:000$000 

::l00:000$000 

13.000:000$000 

50:000$000 

ü00:000$000 

l .::iUO:liUU$000 

·Í. 7. t;U.í : .i:i:J$ J :!U ~:!. 7 ·i~ : '7'7 .1$000 

Ha mais a aLlemlct· <JLIC u unliH'Cslimu exLm·n" de t·,:b 
50.000.0110 tlullal':; c u inleruu c.lc :;nu 111il euulu:<, law;ado e:;L<J 
anno. ucterminariio uo extn·ciciu p1·oximu a despeza de 
7 .• 360:000$, ouro, c J 1.000:000$, papel, eluvuudo-:;c a:;si111 u 
lo tal a Gli. 2H: .i(íZ$1 ~!l, puru, e !)(i. 'i/1~: 77 .\$, )Jllpul. 

I'>)itu a com·crsiiu da part.c cm uuro au cambio ·Lic !J Ll., 
cvidl'llcia-~e que, ainda :na vi;;encia da. rnor•aturia alludic'a, 
da divida publica. 130!l1ma cquivalclll.c a coJ•ea de ~7 ~~ o/o 
gastamos :2ü2..47ü :130$ do nossa moeda com u scrvi('U aunual 
da. receita geral prevista, fcit.a l.am/:Jcm a eou\·crsfio da pu:·l.e 
cm Olli'O úq>LWlla mesma laxa cambial; isto é. vencemos 11111 

Pl"l'indo riu l'el'ias no t:UIIl[ll'intenlu de uma nark, e consiLlc
ravel, das nossas obriga~üe.~ l'inuncuiras e 1111.'811111 assim ·di
lucnJ-se tlo~ nos:;os l'CCUl'SOS Ol'~amcutal'ios 2J.87:J;Q·l:l$ IJI>J' 
n1cz, 71!!: 1J 2$ p>ll' ui a, ~o :Dli:J$ po1· llor·u c 4U!J$ pot: rnimll.o. 
nus o nus que dcllas se dcl'ivum. 

Na lll'O(losl.a do Pode!' l~xcculiVII <Í l'ixacla um 
·Ítl. ·Ítl; : 48G$37i. <Wlld'U, c .lli(i . .\1 8 ; UGG$GO í. papo!. ou scj ~~ u lo la! 
IJUIIJCI de 311.1:!80:·51:l$7:Jú, a clcsp~zu du l>'tt~enclu qLw, o~L•i 

S. - Vol. VIl. 5 
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vblu, l·, du:;Linuda 1m pru]JUI'<;iiu de lH o/u ao sct·viçu pruve
uicnl.e du pa.s~ivu da Uniüu, :;u~eudendu, além llbto, que uur·
rem !Wlo mesmo urr;amuntu u,; ;;·u:;lu:; eo1u inactivo:;, pontiio
.nistas e benol'iciurio,; tlu mu11tcpiu, mL imt:ortun!Jiu de rúi,; 
:29.971 :000$, subindo desl.c modo a !Jema de 93 o/o, ,;cm 
com]JJ'ellender a doLa<;iiu de ;,r;s :5!19$01.7, para l\uweionarios 
uddid"Js, os encat·g·os estranhos quu siio incluido:; uu ue:iiJC~.a 
do •referido Ministcrio. 

Tendo .alludido uu monlcpiu, u Helulur julga opportuno 
;·esumir os impressionantes algarbmos que se encontram em 
nota> divulg·aclas pela imprensa desta ciuadu, .sobre o dis
pcnelio por elle OlJcasionallo ao Thusouru Nacional. . 

De 1'890 a HH8, as wntl'ibuiçüe:; l''u·u u mouLuiJiu da 
Gucr·ra r·enderam JH .. u.u:Iü5$·illi7, c a uespuza importou em 
43. CHS :3'•3$ü70, resultando o de['icit de 23.839:178$113. 

Para o da M:uinlla, as eonLribuiçü~.s sommaram réis 
5. ü4S: 409$239, u J'orarn pag·os aos beneficiarias réis 
18.701,:433$647, havendo o l~e[icit de 13.05ü :024$1,08. 

O monLepio Jnilil.at· originou, pois, a d~spç~a do r·éis 
::lô.Sll5:203$5<:1. 

O monleph.1 civil que, uc 1~UU a iSl!iJ, JH'Oduzim o 
super,wü ele 2.•í:Jli:522$7lH, em 1018 já .t~prcsentu.va o saldo 
JJegaLivo ue 54.. 501 :006$45''· ascendendo, em !JOJW!usão, a 
!)1.487 :199$!l75, o dispendio toLa! do Thesouro, aLé aquelle 
anno, originando a instituição do mon1cpio civil c militar • 

. 1\'os cinco exercícios ultimas, os toLaes fixados para a 
despeza do 1\Iinisterio da Fazenda, foram os seguintes: 

1·0!17' o o o o o O O O o O o o O o t o I o 

:1918.~ ................ . 
19'19. o •• •.•. o •••••• o ••• 

1920 . ................. . 
1921 .................. . 

O~u.ro Papel 
73. G52 :698$796 rl23.875 :400$025 
50.827 :ü28$872 126.087 :9,62$898 
48.828 :667$2'20. 125.840 :4164$398 
48.718:031$040 136.576:449$196' 
48. 8'Ü7: 570$023 156. 824 :225$37~ 

S~guudu a ultima mensagem do Sr. Presidente da Repu~ 
hlica a despem real isactu de '19'17 a 1920·, sem computar as 
que se fize•ram por conta de o,p·eraçües de ci:edUo, foi esta: 

1917 .. , ........ : ...... . 
,1918 . ...•..... • ......... . 
1919 ..... o •••••••••••• 

·1920 0 " 0 0 0 0 I I I f I I 0 0 0 I I I 

Oiuil'o Papel 
101.454:489$609 571.239 :445$7751 

80.002:089$568 G92.G02:764$15S 
122.27 4 :990$023 676.758:260$.3311 
1014.357:575$152 480.044:095$(!8f:l 

lendo sido arrecadada a receita seguinte: 

0\:J·ro Papel 
1917. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ü'Ü. D66 :558$'185 3GS. 061 :871$0501 
I 918. . . . . .. . . . . . . .. . .. 1 OldG8: 902$407 378.786:772$018 
1910.................. 81.!1138:G70$521J 430.330:191$!)00 
i 020. . . . • . . . . . . . . . . . . . H 9. :i82: 935$05ri 4G!l. 782 :268~Wií 

üs duLlos t1·anscripiJJ~ ~obre a despeza elo ID20 não sãu 
IIUJll porlcrão sm· deJ'iniLivos, porquant.o foi um 3'1 üc maio 
Llostc anuo que fic.ou crwcr1'aclo aquelle Olí!erciclio, no qual1 
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e:tllfu u :;aiJidu, ,;ú :1 :;IIIJJIJIU t.lu,, et·,;dilu,; u.~ll'ct-ut·t;ttlilettLal'ills 
:t!Jurlu:; Úwluidu:i u:; do: <1["'1 ir;,;,;, ulLrapa:;oull u LuLa! da Ji
.\:ff'ÜtJ uu ul't;auwnLu. 

' E,laiJuluuidu u eult i'I'Uili.u t.lu;; aigari.,lflu:; :;ulJt'U u:; exur
cie i us I i <1 t ti daLlus, J'e,>alla I'Ílu ''" J' u lllla 11 tell Lu::; ti a,; aJ'J' i I' nm U
va.-; eult,;l.auLe:; tlu Jt:tt'<!CL'I' eltlii.l.it.lu u <tllllu JHL-;:iadu ]Jdu Jtc
lalul' ôUUJ'C U Ul'IJUIIIUIJI.u l·i 0l!IJL<', tit~ ljllc Ú j:lll'CilllUlllU:;a a. 
t.le:;vuza cuJJt a adJnitJi.,it'iil;,:lu da .l.'az<'JJda puiJliea.u :;ilu l'Cla-· 
l.i\'Ulllellk 1Jitd L'·ellJU/U.!l'i.iuU~ r.,_,;; ltiJH;IJ~H.IlliU'lV:; l·J:;eue::;, 1CUU1 
exccp~üu Llu alg•uu:; LJI!I! de,:;iúu:iaJu detua:;iadu:; JH'OVI.llllu:i, 
.:ut eun:;elJLH:JJeia dtL vre,ccUJJ<ll;fJU, que G Juuic•J nu,;:;a, de 
aS::H!l:i'Ltl'ttl' JJuJtel'ieict:; a c.lc~!et'nJiJJada;; lH.!::i~ua:; e111 refur1na:i 
lJUl'eiae.: L] LHJ eul!l lauta J'J·eq LI ut1eia :;üu l'eal i:;adtL:;, i nu! w;ive. 
IJU di!pttl'lauwnlu de que l.!'alamu:;. 

'l'uuwmlu lJ'.JI.' Jm:;e u t:andJiu de ·!;; d., u d<;:;peza ju 
Uniün subiu de ti 'lo, a[H'UXillladauteaLe, entre 1U·l7 1.1 lUlí!, 
e deU 'lo eui.re 1\Jll> e 1\IJU, Lendu ere:;l'idu a receiLa an:cca
dadu Ha lJJ'UJJUl'~Üu de :lU % eulrc 1Ul7 e lU!:>. 

EuLreLuul.u, a de,;vew du .Miaisleriu da J..'uwada dimi
uuiu 1.1!: :!0 'lo cuLre JUJI e l!Jtl:), e do;; o/o ealre lU'Hl e lUlU, 
arczar L~c nellu se l',el'lecLit·enJ u,; !Jagameulu,; rclaLivos à( 
divida pu!Jlicu, ut·Lli:mu·iameuLe em conLinutL cvulw;üo, além 
do:; JJllliut·e,; cucarc;·u:; de illat!Livu:; e p<;n:;iliui:;Lu:;, que Juun
Lt)m \:gualuwaLe Jli'Ui:ll'e,;:;iío incc:;sauLc1 e de ser· udsLricLu; 
LallllJem ú,, use illa~üe,; Jll''JCe de nle:; ua::> ui Lel'llaLi vas ela re
ceita dcviclu ús vereenLag·cns dus funeciouarios que a ur
J'CC:ldam c do:; que J'iseulizurlt a at·rcclltlaçüo. 

E' cerLu que permanece c vau :;oudo Ulllpliuda a pcmi
L:iusu pratica de t;erem cuslcudo:; scrYiços ofJ'iciaes por conta: 
de c•Jr.!LI'ibui~üu, .,;ulltrul!iclas do Ol'l}UmcnLu da RccciLu, que 
as ucvel'ia aüraugei' inLegmlnwulu. EsLfto ae:;le caso as quo 
:;üu inJjJU:SLa:; au:; banco~ c ~n~as banctU'Ütô !Jal'U. a fiscalização 
a lJLlC J'umm :;ubmcLtidas. 

l'ersi:;Liudu laes ineougt·ucncüls, u,;lat·enw:; J)l'ivadr;s d<> 
eotJJ]llcLas duJJJO!l5lrut;ões ~ulm; a Hcet~ilu o lJCôJICZa aunuues, 
e J'icar:\ Jaculludu ·(L apvlietu;[lu du:; dinlJCit·us publico! a re
velia du l'oclel' Legi:;laLil·o, qttr; ,-., assim, impedido de qual
quer inLerfcrencia, JllL'>'IJJu Jl<rr· .inLcrmcdio do Tribunal do 
Contas, na distl'ilmiçil.o de jl!'•Ji.IUei u de parLe das rendas pu
blicas. . 

Tão J'lagranLe é a uc~c,;,>idade Llt\ ser cxtincLa uquella fonte 
do J'LH'Livas uonce,;sõc;; lJ<!.-;,:IItlf.'.'.'i tptanL•J t\ cltt J'urmu~üo de um 
.corpo de J'iscacs da l'azcnlia, a l]uc sejam comnHlLLidas toda~ 
~,, aLLrib·uições uclualmenle a carg-o ele varias classes de cm
pJ·cgados com Juncçõcs iclcnUcus e co111 lliroilO~'\ vn.nLagcns 
o categorias clivcJ·sas. · 

Niio lia c•.Jnw ju:;l.i l'ieat·, C•lll um JJ<~iz unt.le ú J'econhccida 
a oxi:;LeuckL do exug·g-I.H'aclu numl'l'tr ck !Jut·ueral.as, que sejam 
cJ·caclas sori.es inl'inil.a,; ele nuvo,; enJIH'c•gos, eomu são .esse::; de 
Iiscar.•,; pa1•a vada ~e!'I'Í\;u, para .rada iJIIJHl.'.'ilu, para cada con
t.l'ilJttinLto l! al<i ele mai,; ulJ lllll fiscal. pura o me,;rno csLabelc
tn.rncnl.o, sabcncln-sc !Jiiú duvuJ·us ele todos clles, nlóm do ouLros 
quo a neJÜ!.llllJ si\o aiuda desi.inados, podcrn SCI' eumpridos corn 
mawr pro1JCJCncm o menor dcspcza, sendo priYaLivos de um(l 
classo especial do l'uncoiona~Ios capuzes. · 
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E;;Ludan'l" a.pt~tw,.; u d·t',l'ill'lattli:lllu. da .llaze11da, ttoLaremos 
fJLIU lta l'i,;,·a''' dt• ,~lttlt:•. l'i:;nt•~" de ,1u;,;o, ft::H·.ues dt• hanw,;. 
l'i~eae . .; de• t'tH 11 pnllllin:-l tlt.1 ,.;Pt;HJ'O:-i. n~~:w ... de nnpn:;l.n dt~ cun~· 
st 11110 aJ,)m dos l'iseae,.; des,;r•s l'i,;~aes, e nli.u lt'IIIU:'~·-'!tllt'elaulll, 

.~,~ :·wr·~:it'o til~ l'j:-;ealizw.:.~~~ [H~r··Jn:uu~nt.c da~ J't•ptu·I.II)Ul!::) ~aJwee.a

.dndtll'a,.;" t>JHliltuda,.; Ítt•lll ittlflli!tl"n l.t~l'!'illlt'iu. 1.la Hoptthlll!il, eK· 
l:ttidll u Utl\'l'l'llll uiJJ•igat.lu, Sl'III)JI'C i]LIC ,lillga CIIIIVCIIII'liLe 
rn:111dat' exntn inat· u atii.IH'IIIt~ltl ,, de qttaiC]tll'l' de lia,;. a .ue:.;nat' 
dus 'c'IJ.-; .pw;lu,;, l'uue~iunar·ius .CJIII! !.cem ul:ruwt·e,; .. tlell!lltlr~'· 

Pat·a ,;e uquilalat· 11 que '··~ ,, ael uul ;;ct·l~r\:·u. de .li,;cal.rzacao, 
hasladt aLiendc•r ao que su pm;:;a em r·tdar::w as en,;asd~. pe
. nl1111''''• Ioda,.; as qrt:w:;, m•:;la e·idarle, JHidet·tanl ,;et' llem 1 r,.;e~t
lil-wla,; i'"'' l.t·t•s nrr qualr·u .l'tuwciunat·i•.•s. dt:;.;rle que se llws nao 
1•fl'ereeo,;se pr·ete:du 'l•ar·a dcr.liear·em a adiYit.ltHic a uul.ras uc
cupar·.üe:; . 

. Énl.r·rlanl", lnwunriP. enllltJ lra. 11111 fiscal para cada Cllllr
IIIrm:iarrlc, '''·"lll pnr· i.'L" l·udo;; insigniJ'ieauLes wneirnD·IliOo t', 
Sllll a aJJ,,:;·w;.<1u dr~ qu1' ,;fi" cullJJJI!Ilitlus a .Lii~igenei.ar: mrl.r·'·' 
nwiu d1! ;;lrJJ,;i,;l.encia, não crrit.lanr l'lic·ti da JJJJSsuo oJ'fwwl lJLi'! 
Jlres ,., :ti'J'cela, r·csrrll.andu C[I!C, 1:111 eunsequencia da aÜ'UIIllilrrcia 
dt• J'iscae:;, nenhuma cusu de pc·nlHÚ'CS é reg'lrlunnenlc J'bca
iizada. 

:\rru :;,. cr>rtelrra desln ail.iw lJIII! u lle·lalor· ;;c<ja conlr·ariu 
;i, J'i,;ualizu,·rr" ,J.c qrralqrrcr· dns :;cr·vit,;os que su acham appa
l'·l!l1lcmcnlê. s11h a l'i:;ilaneia do numt!roso c:wr·cil.o rle l'i:'t:ae:i 
I[LIU !ta sidu IIDlllCado. 

Niín: Lr·.al.a-sc rln rrm ,,cr·1·ir;o incli:;JIUitsarcl. lllas q·ue nfill 
fiillli'I'(L ser· a]WI'J'eir;nado SC'III lll!S>'OUJ ll[1ill a OXI~I'Ct!l-n Cl11 Ioda 
a sua plcnilucl.c. 

L'lo l'l~g:rrlamcnln .soiH'l' {I l'iscalizar.:üo liarwnrin, pur· ''Xr!lll
p!•J. sobt'l!,:ttlrt.' a cnnissií'·' rll! J'ig·orosas cxi:;cncias ·L]rranlll :í. 
capacitlade du:; funr·l'irunnr·io:; l'C&JWdivos, cundi~ãu se'lll a 
qual a lllt'>'llill nli.u ·porlcr·(t l.cr· inh.d'!'ll ntil-idarle. ,;i uli." pa~'lll' 
a eonsl.ilrrir· causa rlc pcr·Jur·btV.'ÜCS t! iniquidatlrs. uu. ·w•l11 
rneml·.;;, ilt! consLante r:nlr·n·:e {r celel'i·rlad1! illlJH'Cseirldivel ao 
CXi•lO dr 111 U.i I.U:S OPI' l'l\I,IÕC;; nt Ct·eant.í S • 

O clr,;;empcnlro de incurnbcncias Lacs 1rfv• pnclr,r·:\ Lt!:r· dfi
caeia. si uonfiado a qrrem rle~eonhcco as subl.ilczas ·;b VL!l.t'' 
quasi irnpprceplil'eis cu1 .CJnr! t; l'crlil tHJllclle r·amo intlrrslrial. 
l.iíu rrl.il c dr.sprolcgkln no Br·asil. 

'.L'ão ntil c desp·r·nlc;.dr!o. rlis>'ctrlllS, poi:; JH~t·dur·u a i;,rml
darlu de sil.uar;.üu. mesmo a1HP a nossa logisla~li.o ll'ihul.ar·ia, 
nnl.r• ·'·'" bu11Cü>~ esl.r·an:;t•.ir·o;; r1 nacinnacs. com t!:Xcr~pr;ão aJH'IIll.' 
d11 Hanen dn Bm.sil, qtrn munr.l'polizou os euidatlos e fal'oi'I'S 
dus •putlt!r•e:; publicos. 

Os tlcmai.;; bancns hr'th;i!cir·os ;;e drbntcn1, t•scut.latllls apc
·na~ nn~ pr·npr·ias cnr!l':;ias, cnn!r·a a [1'.1clcro;;a cnncurrcnC'ia e~
l.rnnp;erl'll. 

:Nãn :;r•·r·;í ;;~Jb a n~phi:dante enmpre;;~fin Lle insl.il.ulos dr~ 
m·er.lilo d"s mars ar:leantarlns paizc;; c clel'ronf.anrlo . .poi'i.ttnLn. 
,.;c•nt nenlrtrn: .auxilio nfl'icinl, a Cllnlp'el.ir,,üo clr. c:;lahclr!ei
HWrJI.Il' lr·nr:lreronnr1,.;. cnm inalJalnvcl srdidc1. ll tlisponrln rlt• 
:for·l.r~ elnrnrnl·qs lln sueco~:'n, qrre porlcr·(,. pr·n:;r·crlir. sini'\11 
IIILJrlo lent.n.nH•nle, a nossa inclirstl'ia banctnia ainda inci]lillnt.f'. 

Urna rapirln m~;\]t;·sc da legishq;i\n de trns I! ela ncçno par
JamunLtn• que $C av1goru neslc momento cn1 oLJ Lt·os 'Paizc;;, JlCJ'-
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su(lf.lir:'t rln q11P l':ilnmn~ ricanrl•> i.-n!nrln:i nessa cnns111'aYcl ill
di!'I'I'J'I'I11.:a pr•ln. :ifll'll' dt• l'aelul·es vuJi,;;o;; do 11!'""" eng·r·nndc
r·illtl'nl" t'CUI11111lieu. 

!la apc•na,; dia,;. 11 rlr•puladn C:t~n f:ernltl aprr,;r.nta\'a nm 
p 1·njPr·Lu. ao r.ml'lanwnltl !'r·nn,cr•z, r.lf'lel'll!inuntln. C[llr' ''" .haiWO:i 
,,,;l,r·nngi'II'U:i lll:iL:dlatlo,; na .1• t·a·n~a r<:i[.t•.ram :iii,JP.tl.us, al>!lll do.~ 
iJ11p11:i[U:i Ctllllllliii!S, a lHIIU laxa. tlt.• lllll ]JUI' mil :itlbl.'l! U f'.U
pilai r.• :i>tll•J'I' a;; t•r•,;rrva:.:, .r: a 11ma lüxa :iliJlplemt•nült' de fiuu;; 
pnt' mil snlll'l' a,; rl[ll'l'lll.:íies clr qn::ürp1UI' natltl't.!Z•a que alli t!!'
!'t•cln:II'Cnt. 

~a Hcsp:m!Ja. a e•.>JJtar· ele a!Jt·il rll!;:ln anno, a,; suceul':ifWS 
tln;; banco;; esLt·ang·>'ii'U:i sflr> unrrarla.' enJJJ uma laxa ann11al dr' 
11111 [1111' mil ;;nbt•r o capid.nl ·r· ,;nht·e as t'C:'ii!I'Vll-~ da mn1riz, r 
a l!lllll laxa rll' doll:i pnt· mil soiH't' a >!lllt'Ü' rln r:apHal i'l'!'r•eLi
''a·tYJI'Oit' ali i rrnpt·ngacln. 

!'las rtnlm~ nar;ürs r·ullas PJIJ g·rt·al JWNinminam Lnmhrm 
inl11ilos pl·ot.rer:.innb,ln:i nns sr11:i hnneos. no pail·iolierJ r•m
JWnill' dr '''I)J1fimit· a;; pPt'l.lil 1harftl';; do mrt·eadn l'inancrirn. ,i:'' 
t}llt: nfln ~.~ possivrl n!Jsl.al-a;.; cnmplelamrnLr nnrlr• ;;c fnr. scn
lil' mais n.mpla a ne~.fln l.laqucllrs infrwmr•rliarios. quct• rlcvi.rlo 
:b val·in(:·i'íCs rir• qJJr são suscr•pli\'t'is r nrm srmrwr ,.,,, PXrpliearn 
tlas f.axa;; rir enmllins. qnnt• pr•ln f'acilirl:ulr qtw frrm rllc;; do 
rll'r!lnl' o;; r:apilars nacionars pam a;; Jll'açns t•xfPt·nns . 

.1\ • .; nwb l'llclimt)nlarr,.: nnr:iir;; rir .rcon"mia social fazrm 
JH'I'rrhrr C[llr .n :;~·~·, mPI'C:lnt.if ,~ pa1·l•• in!PgTanlr• ela t•ifplnza 
l'ollrc:l.iva. nün s~nrln at.lmissivrl. rvds. rrnr nr.llr inl.rrvnJJhnm 
rnrn iA'tiUl lil.tl'l'tlail>' "" fJIIP, r•mbom imprtl;;ionn.rlos prltb tnrs .• 
11111,.; inlrl·t~SSPs ,prcllnial'ins. nbPrlrcrrn. r.nf.l·r:l.anlo, n tlr;.;i:;ni"s 
mrlirnlmr.nl.r anlag·nni·cns, pnl·qt.wntn os bnnens nacin.nar•,; !111-
f.l·rtrt a lcg·ilima nmbi(:iío dt• allmhit· ·plrnwnln;; qt.w lrt·fln •t·r
JWt:russfln po;;if'iva nn pJ•ngTcssn rconnmicn pnl.t•io. nn pn,:;,., 
IJII,l OS haneos rsl!'nngrit•ns lmsr·am fazt'i-ns 1'1'5\'UiUI' ljlUI':l 1'8!1-
1 I'DS r,:;f.I'U:n hns. 

O Senado .p~l::\ inhihirln rll' sugg-r1·it· pl'nvirlcncias cnnscn
lnnr•ns rnm as idt'•as aqui ,:;tlccinlamenfr rsplanarlas quanltl no 
:unpn·t'" :\ inrltlsl.t··in hnnrn1·ia. r>nl' RI'!' ria al~nrla exclusiva tia 
C:tlrwr·a cln;; Drptrlnrln;; a inir'iafiva rins !ri;.; rir imposl.os. 

Q11an1n ;ís rlrfi!'iPnr•in;; nolnrlas nn ;;rl'l·ieo rir' f'i~raliza(:flo, 
nrllllllma mrrlirla lrg·islnl il'a st• 1':1z [l!'l'eisa, pois o Gnver·no 
csl:í. inYrEifirin ele an!Mizneflo lrg·al p:ll'U a rHrrl.ivirladr elas 
Jli'I>Virloncias qne a r>'spr·il.o !!ir. pnrrerq•rm n1ai" avi;;nfins. 

Vnllnnrln :1'1 rxamr da l'ixar,:ftn PslnhrlPr:irln na 'i"'"po;;la. 
nrrr·nl:tl:ll'Pillns .qur .'i rlln. nftn rxprinw ainrln t11lla r;;l.imal.iva 
l'igm·osamrn!r rxacla rla rlrsrrza ela Pazrnrla. lnrlnvia j:í. nftn 
rnnit•n;;la mnilo srnsivrlmrni.P com as nr>cr;;;:irlntl·t':" arlmini'<
fral iy~s. cnmn .'<Cll~fit'r ltn surccrlirlo rm •t·rlnr:ftn a !.nrlns ns mi
ni." I r•t'lns. 

Os rrrrlil os rxf.J':l-'ll'f;nmrnl.al'ios nhrJ•Ins rn1 rnrln rxrl'r•i
l'in fnt·nat·am inillnrlivrl a'f[ltn!la il'•t·e~ulal·irlarlt•, qtJr •ig·unl l'nn
rlnmrnln. r[rrnnfa ngnm rslaJ• ;;Pnrln mnrlifirnrln. c•nnfnl'lllP. fi
f':li':Í as.'i!i\'n:il:t'lln nr~lr Jl:ll'rcrl', 

"nnhn1n r:nvr.r·nn pnr!Pt•:í rximi1·-;;1' rir' mnin1· ·•.111 1111'1101' 
l'P;;pml,'<:lhilirlnrlo no rlr,'<virlnnmrnln ria;; nos . .;n;; lri..; rlt• mrin;;. 

O ll'tu·!nnnrn!n ,1 t•rpf'f.kl:unrnft' mnlidnnrln pP!n iltl'itlnli
chulr~ 1!os nJ·~:nrrtcnlo~. r• si a rnlrn. rlt• fnr•;; !'nr•!.os, '''IHln rllrs 
anulysados npr.nns pelu ~CLl' nsprc I n cxle•r·ior, cabe ao Con~ 



p:rrs;;o, 11or p,rr-lllli r1ncln rrsolvrr : dcfini.tivnmrnlc sobro 
erraçfín c nppJicnr:.ãn r1c rrcmsos fiT\nnecJros, snbcm n.s .1111 
1wnrolrnm o;; hn~li11nrrs pNlnmrnl~rcs r cnnhrcrm ns l\1,11111 
rr·i'ir•;; n qnr r1r nr11innrin 'r snhnl'l11.nrtm .n.;; nnssns rnmnr~s 11~ 
g·islnlh·ns, qnr lnm tprr•rnndc2·ncln mv:tri~Vc1mrntr; a onr~nl~ 
r·iín g·nvPrnnmcnlnl na nr1nJ1C.J<n dns mrr1111as vnln11ns. ]11'1llr1 
pn1tnr•rdn snhrr. ns 11r nr·r~rm finnnrrir~·.. . _ . 

•Nfín 1Yr·nrnrrm11s dis.':lnllllUI'. A npm1an pn1111r.n nao 1g·nnr 
nt1r• ns 1\''IYrrnn.s sií11 o;; 1r1ni111'rs 1'rspnnsnvci,; prln ill\'P•1'11nr1 
rlr• nn:;;;os nr~nmcnl M. 

O LNris1nlivn. ~;inlín ]1111' r1·iminnsn rrnnncin rlns nropl'in 
ÍlT'I'I'O~:nl.ivns r nlg·n1nns vrzcs ni.fl rrr1rnr1n n 11o1nw; imrn1so 
r.iYicn,;, lrm npnin1111 srmp1'r ns inspirnr:iir;; 110 F.xrrul Í\'11, nr1r 
qnnnl.11 ':'1 l'N111PI,:fí•l nn snn,prr;;.sfín r1ns r.rrl1il.os Ol'l:nmcnlnl'in: 
f\1101'· 1111nnln ~n r1rsrnvo1vimr·nln r1<' 11ns r :í r1•rnr,fín 11r nnl!'r 
i m p n;;/.os. 

Dcnnis. srm qur a ]Wnrnsln nffrrrca :11) r;;l.1111n 11n Pnrln 
nwnln inl'111'111n6írs Cllmnlf'in;; I' Vl'l'rlfll1<'ii'HS snhl'l' n r1riiprzn 
·r'l'flli:4nr·-sr: M'lYI nur ~P.i:l ~~~ra in!J·~r·nln1r•nl.r' lllC'ilidn r' n Cr
\'111'11<1 •r l'·nvnle rlncirli<'lil :í nll.'ll'f\':lllcin f'.s/.ric/.n r1n nrl:.nm.'nlr 
rvil.nnrln olisl.innrlnnwnl<' n." ;::·n;;l/,;; nrlinvri«. S•'l'fí.n imn1·rrfir·r1r 
n;; mrllrnrrs rsfnrtns 11n •rnnl!l'.'.'"n pn•ra 111111 iliht':11-n ,, r 
rlr•fi,ils IPI'ÍÍO r1r ·sn1li'i-!ir mrrlinnrln rm l.or1ns ns ·snn~ vn 
1'innlr;; ns rnnfnsííps qnr 11r11rs il'l'rmrrlinvrh11•'1li.r J)J;ncrr1rm 

Dr. qnr vn1r c11mnl'imir illnsm·inmrnl.r n r1rsnrm ·11111il 
tin11n 1111 nhnlrnrln rln/.nníír;: pnm r1isnrnrlins Íll1PI'r.'lrindiwio 

Dn nnr vn1r nro;;crrvrl' nn rr;;lrinl!ir rrrrlitns rrfprrnti 
r. SPI'Yino;; q11r 11fín ;;:io nxlirwln" nl'm ml1r1ifir:u1ns. si. r.s~·r 
ln11ns ·,'llrs ns sn•nn1rnwnlnl'iír« niín r1r·«nrrlnm nnn1rlll<'1' rr1r· 
/.nnr.irr r sfín Y11Lnr1n;; rnm mninr· 1i1wrn1ir1:Hlr~ ninr1n f!llr a;: rnr 
.oknnr•iir~ m·nnmr'nlnl•ins. rnr.,mn n11:11111r, .'fin prrlir1n.q ;;oh :1 nr 
gTii6io rlr• !'lrrH1nnwnll1~ 11i~rt1l.iwi~? 

Os 1irnilr•s 11l'l'nll'•'niai'Í•>i' lr1 0111 lrnrl<17.Í<ln r'•nl.rr nrís mrll':l 
inrlirnl~Õ~'R. 'N~n ('ollihrn1 .zn.:;I!1S f'nnr,Pinrr::; f\ ~~~l.t~::; ~~n ;í 
''1'71'~ rffrrlnnr1n.s -'<'111 a J11'1'r'll'f'l1Pfll;fín !l(, qnr r1rvrm riiWit'-f 
-.í ri:-:nr•iifl rln Pnrlamrnln. 

Niin 11n r:-:rl'r.irin 1'111 n11r ."r nií11 lrnhn ynl.nl1n, fl'n!!rnrn/n 
r1nmronl r. 11111 Wl'rlnr1ri 1·n ~·l'l:nmrn I n rrrti rirn I ivn rln r1rs.nrz 
;:;r•niln, rniJ·r/nn/n. mnnl.iiln ;::rm nll rrnefín n rrcriln, q11nnrl 
rnmns il11prrl·isln;:; nií11 n !lrprinw111. 

:::q nfín fr\1' r1r1ihrrnill1 11111 r.orrrr.tivo nnra ri\~r · fn1~rn 
rnrnl11. nnr n1i:í« n lli;:;/npin r1r nnssn. vir1rt finnnr.ril'a rvir1rnri 
lrnvr1• r~lnrlo SP111Prr vinrnlnnrln :ís nnil.'n~ lri;; r1r mrins: 
r11nl.in11n1' ;;rrn rvrr1H'ÍÍI1 n rlisnnsilivn r11nsl.ilnrirmn1 f\11 
prr;:;c1•rvr a /11mnr1rr rlr rnnln;:; ::nhrr n 1'rr.riln ll n r1rRpr; 
nnnnnrs r m·nsr!!nit' r111111innnl<' a i<11'rlrrnr1a nraxr r1r R<'l'rl 
nnrnn.• snhnNlinnilns ns finnnr:n;:; p11hlirnR, r1iprrln 1111 inrlil·rr.lr 
mrnlr. nn nrhil.rin r1ns g·11vrrnn;:;. n 111'1'fli1Wnln nunrn r1rixnr 
r1~ 1Pnr1ll7.ir nmn innl i1 r 11i~J1•'1111iMn rnmp1ir.nefín nr1minislrr 
lwa . 

. ·Nfío sr infim r1r;:;::ns pnnr1r'l'rtl:íírs C'fl1r n nr1nl:nr nrrrnni; 
1]1\'ri'Zrnrins rnlrr 11s nnr1"1'r;:; pnh1iros, O srn n]ljrclivn 
nr•r.Pnlnnp ns rrspl1n::nhi1ir1nr1r's r1n'< rn1r 1'rn1mrnlr ns lrr•m r 
nnn1•r11in "rr•nn,rnln1·in rm nnr• /rmn" vil'ir1n r M 1'11111111rr 
lnl'in, rxnrnl1i<"1os 1'rsnllnm rlr• nnl'rrinl:rirs q11r sr nfír'r Pit 
1'1111l'r'I'<'YI'I11 n <''<ir 011 :íq11rl1P ]1r'l'iorlrl f:i'l\'1'1'11UI'i\'O, p11i.'l r 
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'rlrisrrc:rnmrnlos rlr rrlanrr nnal~·;;arlns ;;,', rxr0pr.innalnwntc nfici 
trem flrn•r;;eirln. sem qn0 pnssa srr 1·n.;:n:welrnrnl.r. imnnl.nrln 
an Lrc:islalivn nnl.ro rlrlírln .rp1r n rlP Jti'OJWIHler· sem iliscr·r
pnnri:t prtl':l ns snzc-rsliir~ dn ·RxPeuLivn. 

A acefío narlnmcnlar mais nvisrt(l:1 r• pcrsistr•nl.c. ainrla 
nnr cnm impPPravrl nlrsr•r'\':liii'Í:l rlns rnrllrorr' nroerssns 11:1 
1•lnhnrnrfín 1ln nrTarn<'nln, sr•r•:í prtr· si i111pnlr•nl.r• para isent.::tl-o 
;ln nm issürs. 

•\'fín FIC r.narlrrnal'i:t rnm a irnpnrrialirlnrlr• rlo•sl.as rnnsillr
l'fWiír"' silPnriar snlwr 11111 pnnl.n r'f!H' so• ]joc·a l'iSI'r'ralnwnl.r :'t 
snlmfín rJ.n l:r·nnsrrn1l'cnlr. prnhlrma. 

nnvírln nn :li'C.ll1111ll0 cJI' g'1':1\'rS fjllf'S(.,jr;; arfrel.as an clr
joar•ial11f'lli.O fínnncri1•n sfín YNlarlas n. fJI10!1i n llir·i~·ir• do•mn
rarlas rn:::il.nr:iírs snl11•r lnrlns ns .srrvirns rrnr rllr nhr·an:::0 . 

. \ 11nssa nr:::rrníznr:fín nrlmíni~lr'niiYn. qnanln •:'i fnzrnna. 
·P.,I:í. r0rlnmaniln nnl.nvrl nmrolilnrlr 0 nfín aprna.~ n rrpnrlin rla 
rotina fJ\10 nos lra. imprllirln a 1lnmnnsns anomalias. 

Tmnrrinsas rir1mmsl.an1•.ins I nrnr\ln mrsmn inn1li:wr.l a 
nrlnyd.nr,fín rlaf!110llr 1 ~fir1i.;;lrr•io •:ís rxrrprinnnr.s 0xig-rnri::ts i!n 
rnnmrnlo. 

:\s nll.r·ílmir•rírs a r.n1•c:n 1ln. rrfrl'irln Srrr0larirt llrlrrmi
mm rxr.rssh·ns 'rrs]lnnsahiliclarlrs. 

l!"e.inm rllas 1lividirlas. a 0x0mnio rln rrnr nrnnlrec nn ~!.alia. 
0nlr'0 11111 ·'Minist.ro rrnr lrnha a rlírrcr:un lrrhniea rlas finnn~ns 
r a stlpcrinlenrlrncia rln srrvir,n cnnrrrnr.nlc :í. rrnrln pnblicn.. 
srnrln l'rscrnHln a onh~fl l.ilnla.r n rlirceefin 1ln cnnl:thilirlnclr. r 
'f]ns rlr•mn i's rnr:nr,;rns inh r 1'0ll(0S nn 0rari n: s0.i a rrcnrln n Mi
·nislrr·in das r.onlrihnirõrs r rln Or·eamcnln. hnvrnrln Lambem n 
'!lfinislrrin rlas Finnncas n 1la Rirp1r7.a Nacional. nnnforinc pro
.í0riam al~nns pal'lnmrnlnr0s iln Franea. mr finnlmrnfr. srja 
Mnsrr'\'alln 11111 sr'i il\fínisil'l'Ín. mns com duns onlJ-scrrr>l.:\l'ins. 
'inrnmhin1lo-s0 uma rb nn.rlr fi:<ral: rlr acctlrno rnm os con
srlhns 1lr vnrios lrg-ír-lnrlMrs. inrlnsiye alguns .i:í experimrn
f.nllns nn nrlminíslrnr,fín. r\ inrlisr.nUvcl rrnc nma vrrsl.n. rernrmn 
nns 1'> imposta c não porl~rrmns prntahil-n srm cklrimento rlr 
a li o~ in l.nrnssns . 

. ~~ qn0si.õrs rlr 01'110111 rr·nnnmir.n 0 finann1•irn. r~trro cnn
slilninrln a nprnrrnnnrfín rnlminanl0 . .i·:í. nfín ~(, rnLr•r. os 
hnm011~ 11nhlir.ns, mns lnmhrrn 0nlrf' ns qnr hn~cam r0sisl.ír 
fi. Trlrl1lillavrl rnmp0l.ic:fín hnln.~IJ•ial. qnr rrrr'lHlr~cc ·enrl:t <lia. 
r nrnhnmn. rnzfín rlrYr1':Í imnrrlír-·nn::: 1lr rlrlihrrar an mrnM< 
snlwn ::t fnrmar,.fí.n rlr nm arnnrrllrn nrlminislrnlivn rm ron
llíriíf's rlr 1rYa1' a rHciln a Mrl0•11 nas finnn1:n• rln. Tirpnhlicn. 

!'nll'n rnnivnrn. ns rTNlit.ns rxl.rn-m·rnmf'nl:tria~ nhrrlos 
nlrl :iO rlr •rlf'mhrn rlrsl0 nnnn. rnnrormr n Dim·in Of('i~iaT. 
siin o., lrs: 

Exl.crior: 

nnerctn n. 1/i . no o ....... . 
Tnrm n. H.73S ......... . 

Fnzcnrln: 
nrr·r·r·l ,, 11. 1 ,, . no~ ....... . 
ll'rlf'm n. l!,,ô?ri ......... . 
Trl0m n. t.í,finO ......... . 

·Jrlr•m n, 11.70\l ......... . 

Papel 
t,O:QlG$000 -. 
•1:1 :~00$0/t" 
r, I : I ~ri$~ Ui 
'li :1,0'1!1\1•1~ 

t s:? :'7n$33·í 

Ouro 
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Pa pr I () 11 rn 
l dcm n. 1-í. 080 . .... o •••• :1;, : onMoon 
ldP/11 1/, ·I-L fiR:;, ....... , . I R : Ollll$11110 
I dt•m 1/, I ~ .1~-·:! I .......... :! :·liiil$000 
.ltll'/11 11. 1-í.7-'17 .......... Sll : ll%$1 :1:2 
lrlr111 11. 1-L7-~; .......... HO :Otllii!H:li: 
T rlt' m 11 • ·J '• • ·j ·'~ n .......... 
I rlt• 11 1 11. l'I .. 77LI .... , ..... !iii: ()()(I.~ I) I)() 

'1:11< 'III n. I l . RIIO ......•... :;o : ooo.~ooo 
lrlt'lll n. II.Sil:! .......... J .iííí :!lc!il~llOO 
'lrln111 n. 1.-'l.SI:! ..••...•.• :l, ~SI :illi$HIIl 
Trlt'lll n. I LH~n ... , ...... •1'1'0'8'~$'' 0 '' o_ 0 o. o o) 0)o) 

1<11';:1 11 • /.j,R;JH .......... ::JOO: 000~1100 
Trlr111 11 • 1-i.Süoi .......... 11::': 01•6$.\tll 
Trlr111 11 • 1-í.R(ili .......... ;,o: 272$ft?i 
Trlnm n. 1 • s· ., '[ :8.:!5$000 ·J • ' ... • • • • • • • • • • 
lrlrrn 11. -1 -1. s.s n . . . . . . . . .. , .. fl'!)$3''' ·Jij :. ·h •• •ld 
'lfl Clll n. J·.l. SSJ .......... ·'li :SH3$-1 -'13 
frlcn1 n. 11.!10~ .•.....••. .~ :•D;{•Ii$000 
ll'rl rm n. •I I. 800 .......... I : :!Iiii~ J :Jii 
Trlrr11 n. I L 00 I .......... 1 o 1 : r;,rm~2on 
I• IP111 11. I ·-'t • 017 . .... , . , .. ~G:?:G:.llil\30fl 
Trll.'m n. ·I !, • ~1.:2:! .......... ''O·-."' ili'~~o _, ,r•)o)•Jt ,- ..,. 

TdPm 11 • l1,.03fi .......... 2 'i : 084 ~·H ii 
frlPm 11 • J~j,072 .......... ·I.', : 2211~0·1, fi 
lrlrm 11 • ·H. 07:~., ........ 'l' ·G~~~·~-··1,'1'.)1••1;;} 
if'rl rm 11. ·1·1. !1.)7 .......... :)3 · ~<>8*:) H! -.. . . ... . _, 
Til r.m 11, ll.!lfJO .......... :1oo :ooo.~ooo 
.rdrm 11. :1•1. !lflií' ......... 23:073$21 !l 
Trlrm 11, I. I.'Jlf)(j. ' ..•...•• 27 : fi5:l~H 3•8 
Trl ~'III 11. li.!)!) O .......... fi7 :352i!l3H 
Idem ·n. ·1 I. 081i .......... I :GOG$070 
Jrlrm 11, 1-1.007 .......... \80$000 
Trlrm 11. ·I~. DOR._, ........ 47:810~1!)7 

AA'I'ÍCU.itlli'U: 
(i. %•i :85~~020 i'iOO:OOOi!\000 

nrrrrl n 11. -1 j . nn::1 . ....... HlO :429$1 o;:; 
Tllrm n. H.liOt,, ......... 7~!1:70!)$;?(1() 
il'riPm 11. ··l-'.,fit7í ..•....... R. ooo :ooo.~noo 
Trlrm n. lí.72n .......... I • :135 : :lri0$800 
lf rlrm n. Jl,,7-Rn .......... :170 :OOOíJiOfiO 
Trlrm n. ·1'1.n.12 .......... ~.IIOO:OOOif:OfiO 
lrlrm n. ·J.'J.nfls .......... I •I O: 000$flOIJ 
Trlt'lll 11' 11.!18!1 . . . . . . . .. ::no: S•lO!]lOOO 

.Tu.ql iça: 
I :J. I :12 : :12!1$ I 115 

illrrrrl n n. ·l.'t,üiO •.•.•... :l(i:000$000 
lrlr.m n. ·IIJ.fi'.?O •.•••.•••• 'i!lí : ;).', Sil\3Bü 
Trlrm Jl. 1.'J.fi'.?(i, • ....•••• ('0!) •""~"'~'r":$'~'HJ ' •·· , • 1 I,_), , "-
Trlrm n. 1--Ln::IL ......... 1 ;,:ifl8i!\27ri 
lfrlrm Jl. ·J.i, fH:: .. ........ :17: G.9?.'ll000 
T rlP 111 11. ·J.LfH-1 .......... I :1 :IH 7$000 
qcJen1 n. ·I ·.'J • {ii!1 . ......... :1 \fi :2fl0$0fl0 
Idem n. 1.'J.GD1 .......... 1.500:000$000 
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.Papr.l Ülll'tl 

\ Trlrm 11. t.L i i:L ......... ~, 000: 01Hl8llll0 
I di' III li' 1-í. ;:; :..'o ••.••••.• :\ :Hi0$01111 
ld 1!111 li' I .1, H: I !I., .. , . , , •• '.!,:iflll:OOO:J;0\10 
Jdi'IH 11 • I I. 82ll ....•..... .~~ I : \flfl*lllifl 
lriPnJ 11 • I ·~ . H:líi. , ....... , :1:1 : 7HO$rHHI 
lldrm li. l',,f;(i~ .......... :1: OOO~Ollfl 

I 'I ri f' 111 11 • I L!lllfl .......... kl,,G :li~:iíiiOflfl 

~-
!dl'lll ll. I ·i . !1 I :J .•.••..••• 1 . ~no: onn*onn 
Tdf'lll n. 1\.!111 .......... :1 : nn1 i!ifOfi . ,. ldl' Jll li • l:i.OIO .......... 12~: HIOij;OOfl 

•'1 Td,J'Ill /1, l!i,ll:.'R .......... :~1 :i :OG•:J!i'flflfl 
' ' 
: ·I 
! ,: 13.fiS3:78~~:10S 

j (\farinha: 

I J),,r l'r I n n. I l.i\1:1 ........ :l!l: 5:?[)$00(1 

'I 
T.-Jron1 11. I .'! .• G~R . ......... !l. O :i fi :.?SG~!l:l:! :ij[ :fl•i5$!J:.:O 
lrii'Jrl n. ·J.',. 7;)0 o • •••••••• 'i:.' :7!37$09.?' 
Jrlro1n li. 1\.ifiR .......... :l8: :ifl1 liiífiO 
!.rif'lll 11 • 1\.iGD .•.•..•... :?:017$~0(1 

I; 
Trlrm 11 • ·J.~ .FHii .......... 1:?. non :OOO$OrlO 
.Jfil'lll 11. I .I,R(Hi .......... 31): 6·Hi~··l5!l 

I 1 dl'lll n. J.~ ,{Hí~J .. ........ I .I fi:1: fJ;jflij;OfiO 
' Jrlr1n l;j,Ofl7 .......... I ·18: r.GO!f;flflfl I n. 

J 
------

.?3. O!l? ::11 0$,?8:1 G7·l :fl/5$920 
Gurrra: 

I Drrprln n. 1 .\. r.nn ••••..•• (138$1i(ifl 
T(lrm n. 1 I .•Gü7 •.••••••.• l2:000$00fl 

i TdPm n. I Ull i\ .......... 1,7 :GHiif;27ô 
'· : 

!rrlrm n. I \.ltH .......... G:000$000 
Trlrm 11 •• 1·1.•\tlií .......... " ·ir. r.· Pfi$Gfin -.. ) ... ,_, . ) )_ . 
.l'rlr.n1 n. 1 LG:J1 .......... .~. 08~ :-\89ij;t,'J 1 

t 
Trlrm n. I;, .H· I fi, .......... 'l .. :)7 G$::1' ~ '- • _, • • ·I .t 

Tdrm n. I 'J .Gn 1 ••.••.••.• 8!'lii$1llí:? 
Trlr.m n. J.LtViS .......... 2. 000 :fl00i!>'000 

,, ·Trlrm n. 1\.ô!lO •••.•.•••. 1(15 :ri·63$1 ôl ,. ' 

Trlrm ll.iOZ •••.•.••.• :10: 110•0$0ií:\ 
·1: 

n. 
•f·· lfdrm n. I .'f. 71-'1 .. .•.•..•• .jg,;; :318$0:?7 

~- Tr!Pm n. I 1.7\t?. .......... :?6 :!150.'1\G.'l!i 
Jrrlrm ll . I ·L 7ô::l .......... :10 :•ltOOij;OOO . ,~ 
Trlrm l1,.7Rfl .......... 1 C. R :1 r.O.'i\OOfl n. 
lrlrm ll . 1 , .• ~-;, 1 •....••.•. :HJ. 000: OOOij;OOII 
Trlrm ll . ·1··1. R·'l7 .....•.... ·1 : 000.~000 
TrlPm ll . J·.'I,A'~·:1 .......... lfl:iltflij;ilOII 7:!151$831) 
Trlrm n. ·fl.S!l~ .••••.••.• ·1 :i 1 :l:]i::t:lO 

. l lfrlrm n. 1.1,. RO·i •••.••..•• ii :,õ:'JI$\71;1 
Trlrm n. 1.\.!H::l .......... I :000$0110 
rr ri rm n. J ·~ o {).'J ·1 o ••••••••• 2fl: :lf;r!$f)jrfJ 
TrlPm n. l·l.OGO ..•...••.. .'J : 150ifi000 
Trll'lll ll . ·t'J.~Vifí .......... I, :On:i$1r00 
Tdr.m n. 1-L fl'if\ .......... ::1: ?:ln!f:r.Si 
Ir! cm n. 15.010 .......... 1?:01,0~0110 

38,.G6fl :309$251 i :9511$830 
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Yinefin: 
Pnp.el Úlll'O 

Drt~rr/ n n. :1/• .no;; ....... ;][). GSfi: 000$000 
Tdrm n. 1·LG72 ....... ... ô!2:000$000 
'Tt!CIIl n. H. G7{i. ......... 150:000$000 
'ltlrm n. ·J.L 72!L .. ....... :!.R!i0:000$000 
:ldl'lll n. I .\. 7:13 ..........• fi !lO: 500$000 
Tdt'ln n. 1. ·'~ . 7tJ{; ...•...... I . 000:000$000 
:fi)L'lll 11. .1·1. 754 .......... 800:000$000 
lrlt~lll n. :1 .'J. 75;:) ........... I .000:000$000 
ifrJ0111 ll . :l:í,7fi7 ........... ::l.ôrí0:000$000 
Trlrm n. 11,. :i1G!l .......... Hl :000$000 
Tdcm 11. U.71i0 ........... 2. 000 :{)00$000 
'Tdcm n. l.'t.78:! .. ......... " .. 100 :000$000 
Jdcm n. H.l!lll .......... R0:000$000 
irdrm 11 • 11.70!1 ......•... %8 :503$.fi85 
Tdnm ll • 1ft. SOl .......... ·J Orí: 1.25$0~.'1 
JrJ,•m n. H .SOL ......... "' . r. o o :ooosooo 
Tdillll n. lol.. 18·lll .........• <i.000:000$000 
TrlPm n. 1·1.R17 ........... 80:000$000 
Tdrm /1. 1·\.8/d ........... 7.391:000$000 
·1 dt•rn n. 11.871 ........... I .2:H :000$000 
irtl cm n. I I. 873 .......... fí;)0:000$000 
Tdrm /1. H.88L .......... 4.1 .. no o :000$000 
ifrll'lll n. H.R!l9 ........... '177 :200$000 
Irlnm 11. H.!JH ........... I . 000 :000$000 
Idem n. ., .'J .• 027 ····· ...... 97 :725$7G3 
I dom n. H.n-35 ... : ...... ;[ . :!.50 :000$000 
Idem n. H.!l50 .......... 7!11:295$000 
!relem n. H.970 .......... 25:000$000 
Idem n. 1Ul88 ........... I . 000:000$000 
Jdem n. 15.004 ........... li00:000$000 
IJ'dem n. 15.010 .......... 'lil·l :000$000 
Trlem n. Hi.017 ........... !,.000:000$000 

127.H78:G4!l~,j8\J 

'Rrcnp i l.n 1 nndn n::; sommas rln.~ qu::trlt•os ncimo, conclllir-
·sr-hn lnlnl r lo~ f'rNl i I os. f]llC n 

'Ex ler i nr ............... . 
.Fazenr.ln ................ . 
A:gricnltmn ............ . 
ifn lm·i m· ................ . 
2\fnrin hn ................. . 
Guerra ................. . 
·Vincão ................. . 

pnr ministcri.n, •' o seguinte: 

\0 :•G·iG*OOO 
6.!167:852$020 

1.3.132 :329$165 
13 .•GS3 :785$3!18 
23.902:3!0$28.3 
as. GG!l :309$25·1 

127.878 :M9.~489 

6~:!t83$870 
r;oo:oon:;;ooo 

224.3G4;851$GOG i.143:314$G26 

Nn impnl'inncin de 22ft.~·G·'< :SG I $·GOG, papnl, csWn inclniclo' 
'[IQ '1-~ ""R• ]' . ]' • . rl : ·1- .. "·' ;,.,_. ~ cm npn wrs. n~s1m r JserJmllln as: 

IJ\finisl.el'in rln Pnzcnrlu.................... li O :000$000 
'1\finisl.crin rla Gucr!'n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :lO. 000:000$000 
'J\finisl1'rio rla Yin•;1io,, .. ,.,, ...... , , , , .. , , I1.'2,30G:928$110n 



·A rl.~s•rrzn rln Fnzrnrln, rm apol ir•rs. r.orrr,;;pnncl~ no premi ri 
conr•p,]iilO :í vinvn c filhos rln Dr. Raymllllrln Fni'ias l3i·il.o: n 
flrt nur.l'l'a. restilla r]'' C!·r.cliln, fjllf' 11 pn;:sivrl nií.o l1a.in ainrb 
sido •nlri,·nnlrni'' nlilizn,Jn. pa•·n ni.!P·nrl''" a nr,•rssirlndcs r],, 
l~xe·rr:iln: ~ a dn Vinefío 11 ennsrqnr.nlr. rlr inrlrmniznr,:ões cm 
vi1·!.mlr dr rrsrisõcs rio rnnlrnr.Lns, rncnmpar:t•r~ r prnlon~n
llll'nLn., l]p rsl!·atln.s rlr ferro. cnm rxr.rp,;ãn apenas rlc Gl~ :0(}0~ 
n I.~:H:OOO~, n•pp]ir:arlns. r·PsprdivamcnLr. ·na ncqnisir:fio rl•' 
r!ilil'il'i"' par·a "' r·nr'l''~i"" rln :\rnnznnns r rln iPrnwmh11rn . 

. f.nlhn,·n. i]a r•mi~~iín rlf's:lr;; l.il.ulns !rnl1n. rlPrn,·r·irln nrr.r•;•
sr.irnn rqnivnlrnlr an passivo rln TTniãn, lnrlavia. não •lra i:::r1~.1 
drlcr·esr•.imrnln nn pnlr·imonin pnhlicl'l. ]lorqunnl.o n mainr· parir 
rlaqurlln qnanl ia lrw applir:11:õrs 'l'li' r1wr·anrlecrm vnl01·rs rr
rp1'•~senl.alii'OS elo ncl.ivo n:1cinnnl. r nn ~illtnçfio finnnr·,rit·a prn
pr•irtmrnl.r nprnas l'rprr·rnlirfio ns ''nrnr:ms rrlalivns aos ,ittt·n~ 
rias aw•lir,.•s rmiL!.idas. 

11rdnz-sr, rois a •8:'.,008:!1!~~~501>, pnprl, r l.'i1~::1H$fi2ii. 
{1\11'11, n lo!.nl dos rrwlil.ns rxlra-nrr;nrnrnlnrins nhrr'ios ·.~slt• 
ann11, nl,l :10 tlc selr·mll!·n. snlll'l~ rr11r lr.rfín r!P inr.iclir as aprt~
r<iat·iít~s cnnvr.nif'nit<~ ú nwlltor· ·r·lur,irlaf'fín ria mnlrl'in ;;q]wr 
flltt; vr•r·.'a rsrwrinlmrnlr f'R!I\ pnrrrr.1·. · 

'Nt•nhnm dos rlons nnir.os r.r,'ilil.ns nbrrl.ns no :Minisl:,•r·i·l rl" 
J';xtrrim• porll'l'ill. SPl' J)I'I'Visin no Ol'f.'l1ll11'l1in, pois fnr·am cli~S!.i
llfHlo;; nos ·rlispr.nrlins rlr novas lr.t!'ilÇties e ao nnxilio lpr•esl.arln a 
comnnlriolns qn~ rsl ivrrnm nas Olvmniaclns rle Anl.nrrpia. 

Entre os qur Jnrnm ahrdós :í. Fnr.r,lrln. alr)m rln rlo réi;; 
r.OO:OOO*. onr-n. nnr .sr rlrrivon rlr nma nnlnrizaçfin mcncin
narln 110 nr0:11Y1rnfn rlrssr mini:1!rr·io. mas {flll' lhr r\ r.sLr·anha. 
norrrnnnl.n vim nii.Pnrlm· no rnslrio rlr ;;rryirns inf.crnnrinnnrs 
inclusive n." rln T.ig·n rl'ns Nnr.:iirR. aYnllnm ·· n]lPnas rlnns. 11a 
somma !:otnl flr !, ,!l:i!l :113G~. mn pnl'a. sm· romnlctnrln. a rln
l.al_'ão nrccssnria :í rlcspPza com a TrnpJ•cnsa Nncirmnl. rm vir-
1.mlo cln rf'fnrmn rlcr,relnrln no prnpr•in orr,nm2nt.o drsl.r r•xrt·
rir:io, r ouh·a para na~amrnlo rlr com]lrnmissos do 1'hrsnllro 
r.om a Compnmhia Cosi rim. Os rlr.mnis (]Ire somrnnm 2. ·I OR 
conl.ofl. cnmprol1cndirlos -1~1 :•Q:J1~77R. nnm r~nrnprirncnlo de 
snn!.rn1:a dn Podrr .Tnrlici:Hin c 30,0:000$ para inacUvGs, prn
sinn isl.ns. c! c .. foram mnLivarlos principnlmcnf.c pela.;; rMnr
mas dr. nlgnrnns rnpnrtiçõrs r insignificnnlr.s. no·rf.nnln, ~no r1s 

inrlevidnmcnlr cxcluirlos rlo cnmpnl.o orr,nmcnl:wio. 
Pnr·n. o 1\finisl.erio rln Al!l'iculturn. são ·cnl.rcfnnlo, nnf.adf\S 

all!11llS qnc rlfio mar::rcm n ,instas nrlvcrt.cncins snbrr. ,., orr,a
mrnl.o rcs·nrr.l.ivo, pois, nl,lm .rl·r snnnlcmrn!açiícs :'t lri rlr 
meios de Hl-20, no vnlOJ', rlc 7·30 :700~2GO foram precisos c.rr.
rlil.ns rlc :fO.OOO:OOO$. para o scrvir,.n rJr. rrccnscamrnln f]llf'. 
embora aul:orizn,rlo 110r lei r.spccinl, senrln sabirln c inrvilnvnl 
n rlfls:pr.za ·ncst.n CXf'1'r.irio. rlrvia n snn esl.imnlivn srp alll'an
gida na pr0posl.n. 

Qnant.n nn Minislcrio rln .Tnsl.ir,n, hn al~nns qu;) podiam r 
rlrvinm ~r1· inclniclns na fixncfin orçamcnt.nrin: o rlc r11is 
ri,OOO :0008, rh'si.inarlo :í. cnmmcmnr·ar.fío rln ccnl.rnario qnr 
Pl'll nmn. rlcspcza wda1la r, !.inha rlr ser infnll ivclmrnl.c rrrr
dr1niln: o;; qnn se l'rfrr,'m a .•nhvrnctícs :ís "~rola'< ·r m1clens 
nolnniar;; rln Pn·rnn;í, ~anln C:n'i.harinn r Rin Gnmrlr rln Snl. 
c n qt1r l.inha ile srr· anplir:1l1o :í rnnsll'ncr,ãn ,-],, 11111 hnspilal 
A ,]011.' p:WilflÍÍI.:s. 0~ rl•~l11l1iS, qllaSi itlllO,, pr·nYif'T'lllll i]C ne .. 
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ees.~id:ulcR o•~casionaes, i:;l.n ''· pat·a sot•eoi'I'O :í~ poptJiae'i";; un 
:\ttt:tZIIltll,; :.!.51111:110(1$, e.,mhall! a epid;•/1/ia;; 1.:!00:000$ t• di,>
pPn.lio . ..; dt~l'tH'!"(''Ill.r!S da JH'Ill'ttfme.üo t~ lttJ[.r·n . .;; :-;er·vi1:n~ do PoLie{j 
l,,·~i:.;Jal iyu, Cl'l'f'il de I ,(i:ll.l r:oni.n,; . 

. 'i~n ,,e ~:ompad''''" l.a/tJ.IJ'l'l11 e'"" a exacUdilo qun dCVCl 
Jll'l'dnminal· nus calelllü.' da t·eeeil.a c cll'spcza annuaP~< a 
1Hllis~Htl dt~ ga;:·;l.u;.;, .qtuw~ us que cleLur·minu~ranl o~ CI'i_•diLüs 
:tl11•t•los ao ~lini;;J.t•!'iu da illtll·inltn de U.flríli:.2Hü$, pa1·a com
plt•kll' dol.:u;üP,; "'·~unwnl.al'ias I' rlc 1:2.000:000$ pal'fl l'.ollLi
lltttll'ilo de t'I!JIIII'u,.; na c:;qun.rlnt, ar~cp.lisieão dr! nova;; tmkladr••s, 
·'''l'v'ieos de avi:u;it•J u {fc pc;;ea c snbsl.il.ui,;fio de lwia·s: e an 
.llin';;lct·io ria C:.ttl't'l'U. fie 5.5.1!J:OJG$10:1 lamllcm para l'PI'nr1.!3'1~ 
r:rii:H.:í'íl'i\ Ot'l.':llll'l'lll.a!'in.' f' de :!.IIOil:OOf\$ pam nml.crial ele 
nviar·i'ío. 

'\vullanJ i•lliTn o;; ,·elalivlls ao Minislcrio ria Viação cm 
Javnt• de cuja exel11~:"in do compulo Ol'(;amclllfll'io mililnm 
all.c•ni.livr!i:i l'unrlai!JI.'t!lo~. '·'~ IIL' ti.OOO :1100$ par·a: ;;uhvcn~ão 
nn Lln)·d Hr·a.~i!('it·o: dt• :l.li50:000* dcYi'lln :í. •!'00/'gnnizaçã.o 
dn;; Si'l'\'i(;ns Jll"lan,;. llll!ll-ida .iJ,.Iiht'I':Hla quamlo j:i rstava vo
lnda a l'ixa,.'iiO pam e., I r cxrr·eicin, c ele 79'1. :205$ ,pa•ra a con
r·illsiin tia PSI1·ada ril' l'iqllc'll' a Hnju!J:í, r!espeza que nã.o pnrlia 
t•ntflo ~cr· c,;l imada " r! c e11,io• nrlo>anlamenlo proviria p!'rjnízo 
:ro lt·n:ball!n .i:í rxrcutadn . 

. Em ignncs enndicõr!s não esl.ão, porém. r,;; crrrliln" para 
nwlhn!'amrnlo." na ·f:rnl.ml, f/11'' Ll':lritlzcm cxigcnr.ia rir• f.':t'l':t
f'.lf't' ai.,: pP!'/11:1111!/llr•, pnh" o;; hrncl'icin~ :'tqnclla :r.~IJ•nrla ri.~ 
.FPI'l'O não pnrlcr·ãn SN susrcns•J;; c elevem ser S!llJll'r inl en
sil'irarlos: r• fllll'a n;; Pfli·l'icios do;; concin;; rlc Paral1y!Ja. Pr
tr'npolis " R. Paulo. 1lisprndins qnr o Governo nflo r.slava 
inhihirlo dr l'aztw r:Dnill:t•l' da Jli'OJlOsla rln orçamento. 

Em i'l.l·,ntl11:sr. si o;; crcrlil.ns abt't'lns csLP a.nno r!r.nunciam 
aincla ·algumas falhas na rlot.aeiin de vat•ias vv·l'iHl<'. eumpa,·a
rl•'" 1'0111 os rir 1020, ln,·nanJ rvirlenll' .qnr. l.erm sirln innl.r.i~ 
os csfDI'eos rlrscnvolvirlo>~ nos llllimns l.c•ntpos, r ns rpw lrr.m 
e,JiJal'r"·atlo ·no., I l'ahalho., nt·r;nmen/.al'io~ ·devem insisl:ir' sNil 
dr•t'lexõc•s nn st~wra r dPsapaix·nnarla c!'it.ica rias il'l'l~gllla!'i
d~rl".' ''llhsi:<t.cnl.es pam qtiP sejam Pilas inteit·:uncnlc hnnirln;;. 

Os :·Psnltarln~ ria rodtlC(!ãn já alcançada compensam van.,. 
lajq,sarnrnl.f' n• rlissnhor·es POI'\'rnl.n·m advinr!os da inJusl.iQ~· 
wn1 fJIIC rhrg·nu a sr1· jn!gada a inlrnçãn dos que. com t[IP.I'-
1 inarin. "''m ilivnl::mnrln <lnsdr alguns annos n rxor·hiLancia 
rio;; r·,·rrli/.n;; •'XIrant·rlinarin;; di' cada rxr.rcicio. 

Tiin ral1·inli('a lrimnsia llcs·prJ··Inu a ntl.ml(;ão g·Nal c o 
r,Jnmnt· ri e yr,zcs mais vrhmnr.nl rs, srenmlnrlas por nut.r•as, <ln 
nrah1r nuiNirlar!r. fi7.rl'atn-nos nl t.in~ir J'inalmrn!.c a um [lOnlo 
<lf' qnr 11M ,~ rlatlo vi·slumh1·at· alrnl.arln!'as r~pcr·an'.~as dr 
sP!'f'lll t·r"l:lll!'arlns n.o Jll'imipins q11r a Cnns!.il.nição inM.illliJ•n. 
Jii:J.s n;; nossas praxr;; arlminisiJ•at.iva,; l.nrnnr·am nh~nlrl.n.-.. 

Conl't''l!llanrln n nreamrnl.n fieslt' rxrt•cieio com a fixaf'iin 
·esl.ahPIN:irln na rwopM(on 'Pa1·a ·I !122. no la--se qnr a rJ.nspPz:i ,; 
rrrlllwln dr 8RO:ORi>$i>Hl nn pat·lp rm ntll'O r augrnrnlailn de 
fi. Ci!l:l :R:!0$2:?8 na parir rm pa.,rl. · 

... A _llii'J'rrnn~:n a mrnn-. rir :lRil :ORri$~1fi p 1·ovtlm rins mo
cl!ll!':tt_'nPS ~('I!::JIJOir.;;.;: 

Verba:!'- No CI'C'rli/<) ·pam ,itli'OS t.h• 1 ,,% 
commissiio de 1 ~'"· devido ú :tlllOI'liza-
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r:ão de .1; l.tl:lU.iJlill 11"" l.ilrilll" tlt.• etll
ilrt•,;l.itll" t~XIt:t'lltl (lit!.,;r·.i>i>iiun l.lutith) .• 

Verba ~;_i' 1 -- :..;ll[ll'e~::;üu du tlul.ar~flU cHI Ollt'(J. 

~lu11o..:: l't 1 1'11!'1~+~ dn dtd.ar.::Trr r.1lll Ulii'O da verll;t 
:!l; 11 \CIIIlllll'Í:i:;rji'."l I! t:orl·r~l.agetL'-'· de-
\·arla dt• lill a J 00 euu[u:; ........... . 

:no :n85$:J.íG 
:iO:UUO~IIUU 

III : IJUU$Ufl 1) 

---·-----
; H:ill : tl l){j $::i.\ I i 

.\.di l'l'i~l·t~ll<.:a a nrais ele !.1.5\I:J :ti:Jp~~;;ti, pavel, r·e,;ulla ela~ 
scg11i11le;; allr~rn<;~e:;: 

\ 1t'!'lli.l ín - .llll'tJ,..; rJr.~ apo
lit;<'" L'llrilliua~ cm 
v i·i•Ludc ti"' deer<JI",; 
I. 'r.J D!J. J.\.~llll, I 'r.'IG:J, 

·1 l.tt:-.\.'t, 1-í. ~uo, 1-í.S:!.'t, 
1-'IJ:WO u 1-'!..H:.iU t).;jj li :530$l1Ull 

~lt'll<l.~: i'olfiJl<ll'lianeia ~~11·
rr~~JIOIIdenle atl;; jiii'IIS 
dr~ iO :Utlil :OUO~IJIIII de 
H}IIJI iee." r'flll1Pl't'li;!ndi
da;; nu . .: eilarlo,; dt•r·r•~-
1~~~ r• ainda nfín ernil.-
li das • . • . •.••..•.• 

Vei'llit ;"r' - Para atl.t!ndel' 
ao pag·anten\o de no
\'il:i pensões ·e apu:;eH
I.ai.lul'ias •..•••.••• 

VPI'lt;t li" - .\tl'li"'IH!I tia 
t:a,;a do pol'lei I'O du 
Tltt!:iUIII'll . . •••.... 

G1·alil'ir·a•:~u :tll ajudunl.r~ 
tk elccll'ki~la, flllr~ l'i
g·ur·a Ya ·11a vc!'iJa ;J;2A 
( Ohr·us) . t. . ...... ,: 

Pa1·a plrldient.:úr~,; <' inJ-
Ilt'r.'."'~iie;-; ....... . 

GJ'aU l'ica~(:·ftu a I.J•.c:-; CH 1-
pt·r~gudo:; do~ t;luvatlo
l't!ô Ú :J : I Oll~tllOIJ ••••• 

:\t:;Seio C' COil5Cl"\'tli~Üil flc 
a ui Dlllti\'Ci~ •• · ...• :. 

Vt•t•IJa III' - :Jlrl'ot'f.:tl tle. 
ViH'inl'l I :;u~J .. t.:.nn~~ügna
~õt~s ·t:lt: «~lalcrinl» •.• 

Verba li" - ':\ll~'tllcnto 
p:ll'll pr.,;,;ual. t'lll Vil'
llldC elos arts. 120 o 
J~J dn lei n. 'í.-:2~2. 

::. iiilU: uoo~noo 

o •••••••• '.'. 

I :HIJ0$01111 

~: 'tlli.I~IJ~III 

:lll: OOU$00ll 

i'::;00$1!1111 

li :0011$000 

••••• o. o o ••• ' • 

2 . 87 (j : 55•0 $000 

17: 100$000 

~JJ:üU0$0fl0 
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tle tí Liu janeiro d~>Le 
annu , ........... . 

lkl'ot'~."·O da cuu::üo-nat;ü·~• 
« !\laLcrial )) • • •.... 

,. erlm J ;;' - l'<tt•a in;Lal-
Jadlu uo laJJoraLorio::; 
eiÍI •<.l.ivcr,;a::; .ull'umlc., 
gas, de uecurclo com o 
·ÜCeJ'eLu n, L O [i O, do 
1 ~ de janeiro de i !ltU 

Verl~u 1·1" ....- AugmenLo 
re:;uJLunl.c t"-'1 .reJ'or..., 
ma da 1uspe.cLoria de 
Seguros, dec~·cto uu-. 
III C I' O i 4. tí93, de 31 
de dezemlJ.J'O ele i !J20 

Verba 15' - 'l'ransfercn
cia da dolacJilo que fi
g·u.l'ava nu vel'ba :J.2a 
(Ol!ra.s), para pessoal 
Lia admirJi.sLrac·.ibo e 
r~usLcio 1d0s ,Pi''Cl[lllio:; 
JlUCIOUUCS e l'ei~OJ'l'•fJ 
ela suqJ - coJ~·sis-nM~CJ 

jJUl'll SCI'V Í(\0 do ca-
dasl'l'.O . . ........• 

Verba lG" - Para um au
xiliar da escri'ptm·a

~,rw por partidas do
bra·das na Delegacia 
do Itio Grande do Sul 

:vcrlJu ií" - Aug·men•Lo 
do pessoal nas caipa
Lazias .e uo rnaLenial 
.de variu.s ;alfandeg-as. 

V urLa 23" - Juros dos bi
Jhertcs do ('!~besouro, 
elevada de ::;o a 3, 000 
conLos . . ...•..•. , •• 

Verba :3i" - Augmenio na 
d.OLaç.ilo para com
miissÜ!ô5 -e cor.re·t.n
g-ens, de 38 a H8 con-
tos . . .. , ........ . 

Meu os: 

Ve!'l1a (i;, - SU!H'e;;:;;lu uu 
e!'cd i l.u pura fis~u 1 i zu
,r~o· de lmnc.os ..... 

Idem rlo CI'cuilo pura ae
l]uisic,,ão de um auto
movei •pam 'J Ministro . . . 

.I , Li V~ :.I .í.IJ$1100 

1.UUU:UUU$UUU 

o ••••••••••••• 

O I O O O I O O O I O O O O 

o o • o •••• o •••••• 

O O 0 o O I O o o o O O O f 

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

.... ·' ,., •:· ..... . 

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

iíU:UU0$000 

30:00>0$000 

'iV:J:UU0$000 

ltli:i: .J.t:iU$000 

2ü1:-í.OO$UUU 

!JGU$UUU 

583:000$000 

2.Ui:iO:UUO$UOO 

80;000$000 

ii' 086: 0-í.0$012 -. 
. ''· 

80:000$000 



Verba '7' - 11 edu~çlio Jtu 
,;ttlJ-,~om;igat<.li,\ÚU «1Ji
vcrsas )Jespcws ;, -
,.\I aLurü~l iJ.u 'l'·I'i!JULtal 
de Conlus . . ...... . 

\' nlm t\" - ::>uprcss[lU d..
,de~peza euJIJ us Jtu\'U~ 
iu~Lall:.wues da Hc~c-
1Jcdut'ilL. Ju J..liislu·kilo 
J.o'oclet·al, muno:; o · au
l::'ltiCillo du québr:as aus 
l:iiUSOUl'üÜ'LIS e fieis .• 

\'eriJa 10" - ::>uppress[tu 
du uru suJJ-dirccl;jr, 
utu :;egumlo c Lt•cs 
quarl.os escri:ptU<rario:; 
ua DirecLol'ia de Estu
Lr:;tica l.lommel'Cial .. 

Vei·La .:!0" - Empregados 
aJdidu:; i.lj>I'OVCilUdüi;, 
falleciclos c dcrni.LLidos, 
LiU :8::lG$lüU, menos im
'jJurlaudu uoncs.pon
li eu Lc aos q LtC pussu
ram a uddidos, réis 
:H :~l::l$778 • . ..... 

V urlm ;H" - Diminuição 
nu doLacão para juros 
do emprcslimo do Oo
üc de Orphãos •.•.. 

\' erbu :30" - Dimiuuit,ão 
· na liolut·ãu du vei·ba ' .. «Excrduios J'inllus» .. 
V eriJa :J.\" - JJimimticiio 

uu ut·ediLu JHlil'il por
ccnlugens sobt·u vcu
cilnct~LOIS, Ú; ·~Vi:;Lu 1du 
au<:;mcnlo ·li:u vunta
guns concedido a fun
ul.lioual'ios que as pct~-
ccbiaH1 • ._ .. • , .•. _._ •••. 

'lU 

• •••. • ••• o ••••• U :U00$006 

• ••••••••••• o • 7:t>uU$UiJO 

. ... '.- .. .,, ... •. ~ti:SOU$UUll 

. .. .; ..... -· .... 

. ............ •, :!Oú:UOU$UUO 

!.;:JUU:UUU$UUU 

5.:!7:98ti$JÜ:! 

9.593:830$2.28 

.\ CaiLiat·a elevou do LiU2 :7llú$, papel, a dcspcza J'ixaua n:.1. 
JH'UJJutiltt, l.ll'ÜI!ldu a r·uiJric.a :.Hi" (lns!JCvLoria Gemi duo llan
uus) l.lOiu a doLauão de 5U,!• :U2U$, e augmcnLunu•J ua verlm 20• 
(.l!:IIL!JL'uaadus adclidos) : 7 ::JOO$ pum diarias do lJLiaLr:.J ~n
uat'L'egullos de posLos 1'isoacs, a 1 :8:!5$ mrmtacs, pur ful'l}a Llu. 
liJi n. 3. Ut>!l, úe HH G; '0 GUU$ pum diurius t.lu sargenLu oum
HHIILdante dus guardas das lllCZas ue l'CUdus du l'urLu Aorc, Jc, 
u,·,,;,)nlu uuu1 o t]cu,r·ulu n. 13. [ílü, duquellc lllcsnto anuo. 

'J'enliu dclibol'U·clo eliminar a di;Linccãu ·cslubolcoiua ua 
JH'upo;;Lu, que denominou consolidada uma c variavel ou.Lra 
tJUrLc da dcspcza, aquel!o ,tamo do Poder :LcgislaLi·vo não prQ~ 



... 

< · .. 
'I.·, ' 

,o',' . 
,. '•J.· ., .. ,,.,. 
•:: ', 

., 

··.-:(, : .•· .. .. , . 
. . , ,. . 

.:: . ., 'j', 

.. ~. . ,'' 

L:':,'' 
~.' ' . ' 

.. ·· .. 

'·'1. 

., .. , . ' ' 
'·' ' 
' '"~ .. 

,. ' ,'i• 

,' ·, 

., .. ,, ' . 

·~ 

vidcnci•OU entretanto ~obre a uiJ~crvauda do al'l. 117 da lei 
11. .1 •. ~ .. 12, de· 5 ·de· j!lnei~·o deste auuo, que P}'escrcve .: s~jan~ 
uad Labcllas cxplti~at.ivas. destacadas .as .dotauucs. relaLtvas .. a 
Jllaturial,· atl·i·ibuidas· a cada u111 tios se!'VlCOS noJ•macs dos. di-· 
.verso~ ministerio!, a<> q'uacs. dotaçõcll deveriam .. Ler por' isto 
'fit~uraúo nas mesmas Labcllas ccim insci'ipcões ·,p!'oprias,' ·con-. 
i'·ormo apolias se fez nos minbter·ios da Guerra ·e ·da Mal'inha; 

O· dit~positivo .. do orcamcuto ·em vigor, .art. 98, que: pe.r
mHtc . au Govemw, quando julgat·. conveniente, ad<JUirir. sem 
conctwt•cncia ó: n;tatet•.ial dcst!nado ·· ús repa1·LiciJes: ou. serviç~s . 

· de •qualquet· · rmmster1o,. publicando, pot•ém, com, .autccedencla · 
do dez dias a rcl•acüo .dos objecl•os a adquirir' e o . .PI'cço,.dc cada , 
lll)J,' é ampli!Ído pelo voto.· da outra ·casa· do .Congresso; que 
i'aculta. aos direCtores c chefes doe. replii•Licões. e, scrvico~ da · ' 
l?azmtda, os,.fundos. ueccssarios á c'ouipra .de .combus.Livel, ma-
. terias primas. c arti•gos do expediente, mediante ·a oltbrig!Wão 
de comprovar trililcs·Lralmente a de~pcza !'cita. .~ . . . . 
, Uma outra 'disposiQiio digna de. nota que. a •Carnara.rcsolveu 

consignar na proposiciio é. a qqe autoi·iza O' Governo a iucinerar, . 
. quando ·cónsiderar. opporLuno, as sommas de .papcl~m()edu de . · 
que ;pudor ·dispõr, para',que se· p·ossa conseguit· •.o .. limite fixado 
pelo art. 1", § 3~, do decreto.n. 4 •. 182, de 13·de noycmbr:ode 
f99 0 ... · .. ·· . ,i . · .. ·... .. . . .. · ..... ·• .. · .· .... 

~ !ÕI p1·eceito .legal.dê que se· trata õ estil :~ ~:Désde que o 
IPapel~moeda cü·culante importe cm ulll milhão .. e q~h1hentos 
mil contos de. i·óis,. a. qtióta que é· déslinada -ú 'sua incincracão 
será ar)p!ic.ada, · como r.ct:orço, ao fundo , de , garantia. , · · · · · 

··!Justificando essa autorizaÇão; "disse o; illusLl~e.oftélatofdo 
... on;an1enlo da Fazenda, .na Gamara, que o.Govérno'a.soliciLára 

· :para completar. a tentativa, que está emprehenqendo · do re
~·orco'. i;l·adua'l do fmido eru ouro, como.,medida .. de' pa1pftanLe 
necessidade nesse sentido,·. afim de' ser utilizada: si a situaoão 

· ·financ'eira do paiz melhorar,- e. que só mais: tarde 'podei•a, fi• 
· gura1~ · La."':ativameriLe, .como diSiposiçiio permanente •.. : : .. · . · ... · .. 

·, . ·Examinadas assim a .proposta: :do Governo ·c as · princi"- -
;pac8 alteracões sobre el'fa .v-o•Ladas pela. Camara ~.dos Deputados; .·· · 
!Parece: á>Oommissiifi · de.Finaricas' do· Sén~do. que· de!Vc •· sçr. a.:·· 
!PI'Oposlcão. submott1da a. debate cm plcnarw,.e, -no· co•!'I'C!' .dos · ·· · 

· traT!lites·l~egimentaes, o.ffli~:cccrá :.as .emendas ·que julga:r .con'=•, ·· 
:veme1ntes ·:., · ... · :.· .·· ·· · ··· .•: ·. <· ... ·.·.· ·. · ···· · · .. · 
I . , .. ~ .. ,·',' ... -.. '• ', .. : .. I . ' '.. . , ''; :: '• .' ~ ·.' , ., •.' ··~ 

.·. · SaliLdas Cómmissõés,: êin 7 :de 'Mvcriibro ·de Hl21. -
. 'Altredo''Ellis, IP!·risii:lente;';--.:... Joãd' Lyi•à; ll<llator .. ·....,.., 'FI'anciscc ·. 
·'Sd~ -· José Ettzeliio; ·-· · ·FaUppe .Scltm·idt;. -,...· Bc·t•Jzal'do ~ll'oi1- : 
:tei1·o: . ..-..; ... Moniz. Sod1•r! ;'' ~ Justo .CI~ermont •. · ·.:.....: V.MpuC'io de : 
~'b • . .. ' ' ' ' . · " • I I • · · · · · 
n_1'~.u.·,,:· ... ... ·:-·:····.·:·. ·.· .... - .· .... · ... · .. :· '· ..... --__ · .. ;. 

' . . . . :- ' : 
,._ •' . ' -~ '' •• ' . 1,. 

' • l ' ~ ' I I : • • ' I ' ' • ·:· ''' I ' • •' ; , < '. ',.• ' 

J'JioPqsu;1o· o.\· c.\:M..\a~·.oos. DEPlÍTAQQs .N·. · o6; nt ·lll:lt~· .\·oue : · 
. , , SE :1\EF'E!Ul O PARECEI\: SUPRA'. . . · · , .. , '. 

• r·' I o 'I, 

·· o CollgrC:;sü ·N,aêi{lnal dcàcta: , ~ · 
.· ', .. Art.:.·t·. li'ica.o P.r:cside~lc da, R~Yi)ublrca âuL~riza~l~ ~·de~~ 
~Jcnd~r, no c:xcrcicio de .. 1922; Jl~lo . Minist.crio ,. da Paz cinda; cU\·.· 
ow·o, ·i8.-í87 :·i85$377; c em·•papel, H\7 .02•(}:87•5$604, com os 
~er:v·icos especificados nas segu in~cs tabellas: . • · ' 

-.~ . ' . ' ' ' . . ' ' ' . .' 

- ·,, 

' . ) 

. ·. 

.. :,,· 
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«.\ri. :3". 'l'odn ~~ qu:JitiUt•r I t•ullalhn g·l'apllico tio E:;l.utlu 
~er;i obrigaLorianwnk exeeuladt> na lltlPl'Cll8a Nacional, salvo 
o das. rcparti~üe,; qt,tc jú tenlwrn Beu Hcrvir:o l.ypographieo 
rrt'l:l'U!! twdo e, om vH'I.urlu dos rc.~pcclívos J:r.•gulamentos, o 
possam cxcr:u l.at· dircetamcnlr;, 

Paragt'aJHw uuieo. As impot•fatwia,; Lufar! . .; das y.erJ.m~ 
deslinadus a esse ~crvi~~o. com exclusão das verbas das ri)· 
parl.ir;.i:íes )wr.vistas no at•ligo anleriot·, sr;t·ão applicaclas como 
lltJla\•i1o ela lrnprcn:;a ''\adonul.» · 

,~:l.rL cl". ,\os dit•eclOJ'l~s r· eltr~l'r.·.'< rlr1 l'r.'[!OrLi<;úe,; e s,;r. 
viços do M!nistcrio da Fazcnc!a. poderão sm· feilos suppri~ 
mentos de J unclo,; ncccssat•tos a r:ompt·a dP eomll usLtvel, ma. 
tet•ias primas pat•a ol'ficina~ r.o al'Ligos {/t.: consumo c dr.. e:x
jleclicnlc, bem assim u supprimunl o neee:>~al'io á,; clespcza~ 
miuclas o do promplo pagan1r:nlo, clcvondu ser fcila lrimcs
(l'almeuto <L compt'OYUI.:fio das rcspcct.ivas despczas.» I 

<:ArL 4•. Para que se possa conseguir o limite fixado 
pelo art. I", s 3", elo dccrelu n. 4.182, de 13 de novembro 
de 1\320, fica o Governo aulorir.ado a incinerar, quando ,iul
gar opportuno, as sommas de papel-moeda de que pudd' 
dispor, sem prejuízo elas dcspczas publicas.» 

.:Ar L. fi". Ao:; dit·uelores das Secretarias do Senado c da 
Gamara dos Deputados, mordomia do Palacio da Presidenciv. 
ela Republica c Sccrelal'ia do Supremo Tribunal Federal, se
rão entregues, em quatro presla\:ões ig'ltaes, adeanladas, m 
eomcr;o dos Jl1CZl'S ele janeiro, abril, julho u oul.ubro, me
diante J'equisi~:ão compclcnlc, uo quantias destinadas ao ma
terial das m0sma;; t•eparlitõcs, incluiclus na presente lei, e, 
i n tcg-ralmenlc, as cconced i dus cm crcc! ilus conccrncnlcs (L 
mesma verba - 1\lalcrial. :.> 

Ar L G". Pica o Goycrno U!JlorizadL• a abrir, no exercicio 
ele 1922, creditas supplcmcntarcs até o maximo de 5.000:000$ 
pam att'endr!l' ú~ rle;;pi'.'U:; cn111 as Yel'llas i ncl icaclas na la
bc!la B, que acompanha o presente projecto ele lei: 

'l'ABELL.A B 

~rcrbas du orçam~nlo para as quaes u Governo poderá abrir 
credito supplemenl ar 110 exel'cicio de 1022, de aecôrdo 
com as leis ns. 51:!9, de 9 ele setembro de 1850 (134), 
~. 'i\b. dr• :!5 dr• ago;;lo ele 1~7:3 (13G), e 1,29, de 10 de 
dezembro de 1895, art. s•, n. 1 (136); art. 23 da lei 
n. 4 uo, de 16 de dezembro de 1897 ( 137), e lei n. 560, 
de 31 de dezembro de 1893, arL. 5~, n. 1 (138). 

Ministm·io dtt Justiçct c Negocias Interiorus 

::ÍOCCOl'I'O~ publiCOS: 

Subsidias c ajuda Je custo aos Deputado:; r: Senadores 
- Pelo que fór preciso durante as prorogaçõcs e devido o 
preenchimento de vagas . 

....------
(134) Lei n. 589, de 9 de se lembro de i850t- Abre ao 

Governo um credito supplementar c extraordinario de réts 
S. - Vol. VI!. 6 
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Seet·r.tar·in;; do ::>enado I! da l:amut•a 
.J>lJio ,.;Prvi~!U ~l.enugt·uphico e da reuuc,;.ito 
LidJalc~ 1.\ul'anle as pJ'Ot'n~,:a,;.ur.:;. 

uos Dcpttlatlos -
e pu!Jlicu,;üo dus 

I .iH'i ::!u:3$i i!l, pat·u as Lle;;pezas do '-'XeJ'ctcto de HIHI-lt!id.l, 
e de 7:32::!02$508. ])lll'a. as despnza,; 1.lo tk J8.'tfJ-1850. 
. U at·t. ·1", ~ :!" dispiie: Quaml11 a,; quan!.ins votn.da:; na~ 
1lil.a~ rui.JJ·icas não baslat'l'llt para as 1il~s1WZUS a que são dt1S
Linadas, P ltll\1\'01' lll'gmlle lll'el'ôSidadr, de saLi.sl'azcl-as, 11â1.~ 
PSianrJ•, I'<!IJnidu 11 Co!'pll Lr!g·i:;Jal.ivo. p111.lnr:'t u 1:11VCJ'llo au
tor i zal-as, abri n elo para t'S''I~ 'l'i 111 r·J'etl i Los s u pplcmcnLares, 
sendr.,, pul'''m. a nect•,;,;idad'' da dPsp<•za dt•lii.H.'l'ULia l'lli Con

.:;clho dr! :\1 in isll'o,.;, 1• esta auLorizada pu1· decrdu J•efercn
daclo pelo l\1 in istrn a lln,ia I'C[ll\J'liçãu lll'l'll~llCel'. '' [lUIJlicadiJ 
na Jollm nl'ricial. · 

O § 8" (Ju nn•sJuu a1·1. \" di>ipüe: 0:; ct•cdilus ~upplcmen
tm·es ·~crão elassil'ieauo~ na proposta pui' ministcr.ios, fl pelas 
t·n!Jeir:as Lia li'i, ,., 11s I'XLI·ar,l'dinm·ios . 'l'onnat·iio l'Ullrica cs
'Jll'Cial: nos balan~os. ~PJ'~i.l aquelli's desi:.;nmlos Clll eolumnas 
eS[lCciam; em eot•respondencia cnm as I'U!Jl•icas da lei de or
r\amento, que :forPm po1· la! I'IÍnna tnJ~,;UJrnlnda~. r. estes cm 
!·ubricas adc!itivas. --,~·-

0 ~ Hl do nwsnw urtigo tli~pi11•: !\ l';u:uldtuit' de ai.Jril' 
,.,·edil o~ ,;uppleln<•nl.ai'I!:O pn1· dr.•t'I'I'Lo, ~ô kh't Jogar <t l'CS.Pcito. 
·dn set·yi~!us ,·ntado~ 11a ki d'' ill'~arnl'llln. · ~ 

(13G) Lei n .. ~. :lH~. du ~" dt• ag·nslu di' 18i:l- Fixa a 
do•SJli'Za u u1'1.:a a ·J'r•cPila i:!'f~l'al riu Tmpet·io para os exercícios 
"" 18i:l-IH71 e L~i'•-··IHirí. ,, d;í. •HJI.t·as Jli'Ovidencius 
(\'ide nota !li.) 

(l:JG;• Lei n. ·,~!J. "" lU d1• dl'zi'llliH'<~ "'' HHlli-Fixa· :1 
"""ll"Zll i'''''ai ilJ. lli:pu!Jliea pam o <'X<'t-eieill de .18!l7, n cltt 

uu l.m~ pt•ovir!Pnc ia~ . 
• o ••• ' ••• ' •••••••• ' ' ••• o ••••••• ' •••• o • ' ••••••••• o .......... 1 

,\1'1. tl". E' 11 I :u1'1•r·nu al.ii.CII'iztnlu: 

I". a uiJI'il·. 1111 '''"''eieio de HHii. er,•r.lil.n~ ~u.ppiC!llQ\1~ 
ÍUI'I\S lll1Í o lllUXilllll iii' H. 01)0 :OOOi!;. ;'(;; I'I!!'IJU~ indkadas na 
labi!llit lfll" m·.umpanlm :t pi'l'i'f'nl•· J,•i .. \'s \'l!l'has- Soc
l'ilt'J:ll~ publico~. l'Xi'l't'ieiu~ l'lllllus I! diJ'J'el'l!ll~a~ dn cambio
!Joi.lrl'iÍ u Guvet'IIO a!JJ'il' cJ'<!tlitos ;;npplemrnLtn·es em qualqur.t· 
Jllt'z do i!X<:l'cie i o, uum r aul.u 11 u e u ~Jiil l.u lalidade cmnput.alht 
cOJ)I a dos ilemui,.; "t·cdil.ns nlH.'i'lus u. ntlLJ•u,; Yr~l'IJHS da tabella 
IIÜII I!Xt:l'l.itl tlll lllilXÍIIIU fiX:tdu [lf!JiL Jll'l'~l'lll.r! h\i, l'CSpeitadtt 
!JIIiillln iL l't!t'ha ·- eX<'l't:kiu:; findos - a di~Jl<Jsi•!ilO da lri 
11. :l .. ~:Jli, Llu :: ti<• st•lt•uthl'" <i<• 188.l, lli'l. ll. i'\o 'in;Lximo fi~ 
xado put· ,,,I<! ;u·l il-(u u~u ~~·. eOIIJ[II'nhemlem llô erecf.itos 
;illl'i'lns tws llltllll'l'n,; :1, ti. ;· ,, 8 d•1 Ol'<;anwu!o do Minis!.ct•io 
do Jnf.Cl'iOI'. 

(J:li! L<.!i 11. '1\lll. li'' lt\ (],. iii'ZI'JIIill'n if<• 1807-Jo'ixa a 
dt•SJII!Za ~<·t·al 1m lli'Jitlhlit•;t pal'il 11 ·r,Xt'l'l'il:iu de l8!J8, e díi. 
11Uil'i1.S [11'11\'ÍIÜ'lll.:i~s. 

rt aJ.•I. ;!:l, ~I", J'<'Pl'ildnz a oli-<JIO><i<:<ln rl11 al'l. ~", 11. i, 
t.la lei ll. .\;!U, tlc lU du .dczcml'l'O UI.) 18\Jü. (Vide noLn i:.JG.)J 
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.C:xlt'l!OL'<Jiuut·ia~ UO CXl\!I'Íúl', 

Mi11istl'l'io do JltLI'illhu. 

IIo:;]Jil.ue;:; -·Pelos JJJeilkam.enlo.,; 1; .utcn,;ilio~., 
Cla~~.~!~_ tnactiva,;- .l'elu :;oltlo UI! offieia!'ô e uraças.. • 
:\ltllll\:·oc:; d11 IJueca- l'Plo ,;usLt•nln 1! dJcLa das guarm .. 

,.;,L!,; tlu:; Wi\•ios tia :\l'lnada. 
· Munii . .'.Õt!;; na.\'ae;;- Pelo,; ea,;o~ l'twluilos clt\ avaria, nau.: 
J'mg.iH:;, nl i.ianwn!o de u!Jji!Clüti ao IJlaJ• e outt•os sinistt•os. 

!<'rele- .Para commi~~fio de :;aque, pa:;sag·ens autorizada" 
Jll)l' lí!i, frl'\.c~ di! volum,!:; e ajuda:; de custu. 

1\vcnlnae.~- l'ill'il t l'n.lamenl.o d!! ofl'iciacs c praças em 
poJ·Lu:; (:sLrangeiJ•os I! •:m Eslalios onde não ha llosr.itaes " 
r.nl'ermarias, e pam tle.;peza~ de l!nl.erramcnlo c s·ratlficaçõe[l 
~xtra.uf{linariu~ ctcLcrminuclas pot· lei o • 

.\./{11 is te !'i o (/a l.iHCI'i'll 

Scl'vir:u du ::-iuutlc- Pelo,; tw!dil:auwulu.-; 11 ulcn.~ilios ;i 
Pl'l\l'.aS ~!c" Jll'CL 

• Soldt•. ,.l.npn. e gmlil'iea(:íH•s tlt.• llf'ar:a:; -Pelas tJUC !)C
t'lll't'CI'enJ além· da imporl.nncia eousigti:lcln o 

Ch1~ses innelivas- PeJa;.; e lapas das pra•;.\tli iuvali<las ~. 
sultlo de off'icioc.~ P fll'n(:a., l't~forrmulos. 

A.iudos dr. ~u,;tu-- PelaR. qur: abonarem aos officiaes que 
Yia.iam l!m comn~issüo de srr·vit;o o 

Mt<tcrtal- Drrr.r·sa~ rlr..3pczas pc•l11 IJ'an . .:pur·il: di' l.roor•ns • 

. llinis!el'iu da 1' iCiuriv I! Ouros i'ulilil:o.~ 

Gut·anlia ti·· luet\>:; de e"ll'adu:; tle 1'•!1'1'0 e pol'tott-1,olci 
qLw exceder i! o c/ccrcrado . 

. lut•u,; ,. utnut•l.iw,:Do c 111a i:; dns\ww~ da. l.livida cxt.erna. 
Jmu,; da divida inlvl'lm i'UJJUaL a- Pt:los que oocõiTc

ruuJ 110 easo du fwH.lar-,w pal'h.• (Ja cli\'ida l'lucLuanlu ou d~ 
:"I! raz1~l'1~n1 upet·:·11;.õ1~~ Ut! ct·edHo . 

• Tul'U~ ·~ :.1!11\Jl'lizw,~~u du~ <.'IUpt'etilÍlll~"•~ int~rnos. 

··--,.--
(l3ti) J,ei u. ~ul! . .J,: ~li d" d,z,:nilm• du it:!Oti-Fixa. a 

de>ju•w ;.(t•t·al da B.l'lHiidit•a pal'tl " t!Xt:t·citliu de 1890, e dá; 
"" t ra ~ lH'~>V iclcncias . 
• ,,, ••••••.••••••• •••• ,,.'fi .••. '' •••••••.••••• , •••.• _ •••••• ) 

At•l. G-1. E' u (jn,·el'lltl au!ul'izutlu: 
t··, tL nbrit". 1_10 I!XI.'I'Ci~io de J~!l!!: iH't:c!itos. SJJ,l!Proruun·~ 

1 art!~. utó u nmxmlú tlt• 8. ooo: uoo;:;, a:' I'>H'ba~ llldloíWas nl\ 
tauella n. \(lil: at:ull1punha a prcscnt.e lt•t, 

A's vct·~!J~ - Soccurt'I!H Ilubl i c o.~ :- Exorcicios fi nodos _, 
c ......, Ditfcrcnçn~ de coml.>IO - podcru o Oovcruo abril' era-
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Juro~ da divida inscripla, eLe. - Pelos reclamMos além 
do algar1smo orr.ado. 

Inactivos. pensionistas e beneficiarias dos monLcpios
Pelas aposentadorias, pcnsiío, meio ~oleio, rnontcpio c funeral, 
quando a consignacão nfto fôt• sui'ficit'ntc. 

Caixa de amóri.ilar.ão- Pelo feitio e ussignatura tlo 
notas. · 

Recebedoria - .Pelas ]lcrccntagens ao,; crnpt·cgado~ 
quando as consigm.t\:Õcs uão forem sufficknt.e::;. 
, · Alfandega- Pelas percentagens :J.OS empregados, qunrid•• 

as consignu~ôes cxccclerem ao ei'Cciito votado. 
, i\Iesas de rentia c collecLoria>- Pelas percentagens aos 

emt;l'egaclns, quando não bastar o creclif.o votado . 
. . · Fiscuiiznl'.ilo e mais rlcspczas de imposlos <lc consumo e 

d'e transpor[ ÍJ -Pelas pprcenla,gen~; diat•i a:;;, :pa.ssagcns e 
traJ;tsporte. . 

, · A,juda de cus lo- Pelas que i' orem reclamadas além du. 
qilanlia orçada. · 

Juros cliviclcndos- Pelas imr~orlancias · ICJUC forem pre
cisas alem elas comig-o adas. 

Juros de bilhcl.es do The~out·o -Idem, idem. 
Commissões e corretagens- Pelo que ful' ncccssario 

além da somma concedida. 
·· Juros dos cmprcsLirnos do cofl•e do:; Qrphãos- Pelos 
que forem reclamados,. si a sua imporlancia exceder á .olo 
credito votado. · 
•. Juros dos ·deposiLos das Caixas Economicas e dos Montes 

de Soccorro- Pelos que forem devidos além do credito vo-
tado. . 

pensões, or
em lei n 
3.~30, de 8 

Exercícios .findos - Pelas aposentadorias, 
denado.s, sol·dos e otüros \'cncimcnlos marcados 
óulras d~spczas, noH caso~ do al'l. ·I t dtt lei n. 
de sel.crnbro de '1884 ( 139) . 

lleposiçõcs c rcslil.uiçíir1s- Pelos pagamentos J·uclama~ 
dos, quando a imporLancia clcllcs exceder (t consigna1;ão." 

I 

rlitos supplcmcnlurn,; t'lll qualquer mcz do eXcJ·cicio. enm
Ianlo Clllü sua totalidade. computada com a dos demais crc
dilos abertos, não exceda o maximo fixado. respeitada, quanlo 
(L verba - l~xercicios t'indos - a disposição da lei numel'O 
3.230, de 3 de setembro de '1884, art. 11 . 

.. · (139 Lei n. 3.230, de 3 de setembro de 1804 -Fixa a 
desp·cza geral do Irnpel'io pura o cxet·cicio de t88lt-'1885, c 
dá outras pl'Oviclcncias. · 

ArL. H. Por tlívidm; tlo exercidos findoB enf.cndcm~sc 
as quu livm·em por origem u pag·amenlo de ~cn,iços prcs~ 
l;Ldos ao. Estatlo em exercícios j:í cncerl'ar.los. eni virtude de 
:iutbriiu\:ão· concodidtt 11or ki du urcumcnlo ou por quahrurt• 
rinll·a especial. com funtlos decretados nos Lel'lYJO.s do art. H 
d:1 lei n. 1.177, ele O de ~clcmbJ·o de l8G2 (l), comtanLo qu1J 
---

(1) Lei n. L lT7, de H de selemlit'll dn ISG:?.- FiXt1llUO 
:l' 'despozu c orçatido a rwiila para o exerci c i o du 18G3-18li4. 
:· · Camara ·dos Depu ia dos. 2G de ouLubro ele 1!121.-A?'nolj'o 
Uodriaur..~ âe Azevedo, Presidente. - .Tost! Auansto Be:;e1-rrt 
de 1\fcdéiros, I • Scercl.ario. - Ped1·o dct Costct llcao, 2" Se~ 
crelario. - A' Commissão de Finanças. 
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· E' novamente lida, posta cm discussão e approvada a l'C
clncr.1.rro final do proJecto do Senado n. 121, de 1!l20, mandando 
con .raclar com .Tofw Maria da Silva .Tuniot• ou com empresa 
que ·Organizar, a consLrucção de casas dcsl.inuclas :i residencia. 
rio funecionario~ Tlllillicos, civis e militares, o operarias da 
União. 

O Sr. Presidente - O pro,jcclo vac ser rcmcttido ú Cu
mura dos Deputados. 

O Sr. Presidente - Continúa a hora do expediente .Tem 
a palavra o Sr. A. Azarado. · 

O Sr. A. Azeredo - Sr. P·I'esidr.nlc, cu me havia inscri
plo hontcm para occup:u· a af.lenção do Senado ho.ic, nu hora 
do cxpeclient.c. Per·sistinrlo, porém, aB mesmas razões que mo 
obrigaram a ~cliar n I~esposl.a qnc pretendo dar ao nobre Se-
nador. . . . 

0 Sr .. PAULO DE FRONTI:-1 - V, Ex. dtL licença para Um 
aparte. (Assentimento do. orado1·) - Havendo a publicação no 
Diario do Conm·csso nfi.o ha neccssicladc da presenoa do Sena
dor. 

O Sn. A.· AzEREDo- ... volto a requerer a V. EX. a bon
dade de me inscrever para a hora do cx:pcdicnlc da sessão da 
:~manhü .. 

O Sr. Presidente__, V. Ex. será atlcndido. 

Si não lm mais quem peça a palavra nu hora do expediente, 
passarei ú ordem do dia. (Pausa.). 

ORDEM DO DIA 

Votação, cm 3' discussão, da proposição da Camara: dos 
DcpnlacloR n. 71, de 1921, estendendo ao cidadão Dommgos 
Hothéa, pelos servir;os prestados na guerra do Paraguay, os 
J'avores da lei n. Lü87, do ·1907. 

Approvacla; vac ser submettida ú sancção .. 

Votação, cm 3' discussão, da proposição . d~ Ca.mara dos 
DüputarJos n. 87, de Hl21, que abre, pelo Mmistel'lo da Fa
);enda, o credito especial de 3 :650$, ·dos Li nado ao pagamento 
à.e di:u·ias a que tem direito Julio Targino da Fonseca, encar
regado do extmclo posto fiscal do Acre. 

Approvada; vac ser submctlicla :1 sancção. 

a imporlancia dos serviços por pagar não exceda ú consi
e;nação elos respectivos fundos. 

Art. H. O ~!.inistro da Fazenda não poderá çrdenar o 
pagarnen t.o, soh pena do l'esponsabilidadc, de serv1ço algum, 
~em que na lei que o houver autorizado estejam consignados 
os fundos correspondentes {~ · despeza. 
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V o tacão, cm 2" ·discusRão, do projecto rlo Senado n .. 
de 1 !120, 'mandando pagar tis vim·a~ e filhas soll.cirns , 
ofl'iciars r. prn('Ja~ do Corpo de Voluntnrios da Pntrin. e 
nunrda !\'n.cional qnc sm•viratn na g·nr.rra cont.rn o govc1 
do Pnrngun~:. qur ainda não recebam ponsfto de qunlqum· 
Jt<•r-w, o mcin solrto ria pnr.cn!r rlr. srus mnrldos ou p!J 
f']nanrlf! l•~l'minl•lt a gur!'l'n. 

Aprn·nvndo. 

O Sr. Benjamin Barrozo - Pr.ço a palavra pcln ordem. 

O Sr. Presidente - 1'rm n pula\'l'a o 110hrr St!nndor. 

O Sr. Benjamin Barrozo (peln o1•dcm) - St·. Prc;;iclen 
r~.qneiJ•o qtw V. Ex. conRulte o Sr.nndo sohf'c si concedo tl 
Ttnn;:a dr. in!m•s!.icin pnm qur. o projecto rlo Scnnrlo n. Si, 
·tn:?n, figurf' nr• m·rlcm do rlin rln sr~são dP nmnnhn .• 

O Sr. Presidente - O~ .S1•s. que n•pprovam rt requcrimrr 
qtw acaba ri c Bel' foi! o prlo St· . .Benjamin Bnrro1o, qtwir, 
rim· n ; .. eu a~.~r.ntimr.n!.o. (l'mmJ.) 

F'o i approvado .. 

Vot.a(:ão, c•m :i" fliMus~fio, tlil pr·oposiçfío da Camnra 
Depu r arlor: n. ():l, rle ·f !l:l1, q 11 r rn~t 1la n oobrantJU da I nxo 
~nr cnhmda do;; ~ot•tr.ados não i.ncMpmwlo~ ao ~er·vir.o ncl.i 
rio Exerci! o. 

A!•Pl'OYncln; \'ac ser submr.t.Lidn á s::mcção. 

Votação, cm 3" discussão, da proposi()ão da Cnmara ( 
Deriutados n. 6G, rir. 1!l'21, que considera dr utilidade p 
l1licn o Cit'Ctllo da Bi\a Imprensa. 

Appl'o\·nrln: rnr srr snhmr.fl ida :\ sancção. 

Votarão, em 3• discussão, da proposicão da Camara c 
Deputados n. 76, de Hll21, que t·ecGnhceo de utilidade publi 
o InsliLut.o HisLorico o Geog-raphico Rio-Grandcnso c o. D1 
pcnsm·ir da Gloria Ubaldino do Amaral •. 

. \pproYncla; rnn set· ~nhmel.! iria ú sa!Jcç.ão. 

Votação, cm discussão unica, do vútn do Prefeito n. ~ 
de 'ifi:!J, (L re~olucão do Conselho Municipal que. mau 
r.·Jntar, para torlos os effr.ilos. a D. Coamll Hcmet.erio ' 
l:'nntos Pach.~eo, nrljnnla rir P rlnsse. n lemp0 de ~r.rv 
qur. menciona. 

ApproYndo; \'ar sr r devolvido no SI'. Prefei l.r•. 

Votauão, cm cliscus~ão uni cu, do wito do Prefeito, n. · 
da 1921, :í rc.~oluçfi.o rln Gonselhn i\lunicipal que rointe!i 
no cargo de ~-:·nnNia nmnicipal, som dircil.o :1 pcrr.ept;ão 
vencimentos nt.ra?.ados, ERfr.vão Con\~nlvo;; Outeiro. 

Appro\'::\llo; rne s~r dt~vol\•ido no Sr. Prcfoito. 
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. Votaeão, cm di~CT!s~~o unicn, da redacção final do pro
Jecto <.ln Senado. n. n. ·rle ·I n:?·l, rcJlli.[larmH!n oR vencimentos 
rios i'nHccionurios eivi~ dns ArsrnacR dn llfarinhn d'n ,Pnrà r. 
rio ilfal.lo Grosso aos rins d11 !tio de .Tanei rn: 

Appl'OV:lrla: l'ilf' ~Cl' J'NI'Irl r.irln :í Gamara rins n~putndos,, 

Votaoão. f!lll rli~en~s:in llni••.a, na rrrl:wr:ão final 1las 
emendas do Senado ;', propn,.;i\)~" ·dn Cmnara do,; Dopntados 
n. Hi3, dr1 'W20, mandando separar· a SCC\)fin rle l~lecl!'icicladc, 
da ri c Obras, da Casa da Moca a; · 

Appr·ovada: I':H'. ser· T'cmeUirln :\ Gamara dos Deputados., 

·1.' discu;;sfio do projecto do SP.!mtdo n. 31, de 1921, ele
vando os vencimentos do inspector da Policia Marítima t:lo 
Disr.l'iclo .Pcdt•ral, dos sub-.inspccl,ot•cR e dos auxiliares .. 

Approyndn; vnc :í Commissfin rir. Finanoo~. 

flOCfRDAm: DMS!T.!lmA PP. SCIRNCIA~ 

1' discus~ão rlo projecto dD SenadD n. :J,'l, de 1921, consl~ 
derando do utilidade publica a Sociedade Brasileira do Scien~ 
ci.as, com sédo na Capital Federal .. 

Approvaclo; v a e :'t Commissão de Jus Liça c Legislação., 
• 

E8C:OLA DE llNflF.NHAI\Ü m: PORTO ALilORl!! 

2" lliscussfLn da proposiciín ela Canlara dos Doputadci:i 
n. 88, de 1!l21, au1ol'izando o· .Presidente da Republica a con
ceder tí Escola de Engenharia de .Porto Alegre, um premio 
pelos assignalados serviços prestados í1 educação tcchnica e 
profissional no paiz. durant.o o per iodo de 2rí annos ., 

.Appl'ovada ., 

O Sr. Sampaio Corrêa ~. Pcoo n p[)lavPa, pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Sr.nadnr. 
' . 

I O Sr. Sampaio Corrêa (pr:ln ol"dem.) -Sr . .Prr.sidcnte, rr.~ 
•I qneiro que V. Ex. eonsnll.e n Senado sobre si consente em I 1111e a proposieãn n. ~fl. do l!l21. qnc ncalla ilc ser.• upprovada, 
!1 ~~~,ia incluída iu1 or·rlcnr. dn rlia da Jll'OXima sessão. 

'i i O Sr. Presidente - Os Senhores que approvam o t•cque. 
~ rimr.nln ([tw ncabn f.lp Hcr· 1'cilo, queir.·nm da!' o ~rn nssenl i-
i, nwnl o. (Pausa.) 
I! , . '! } O! U!iPl'OY::tllo ., . 
ii 
I· 
li 
'• 



ANNAES DO SENAPO 

ESCOL,\ DE ENGENHARIA DE BELLO !IOR!ZONTE 

2• discussão do projecto do Senado n. 36, de 1921, auto-
. rizando o Presidente da Republica a garantir á Escola de En~ 
genharia do Bello Horizonte, durante cinco annos, a partir do 
1922, os auxilias c subvenoõcs não resultantes de contractos, 
decretos e regulamentos e dando outras providencias. 

Approvado. 

O Sr. Bernardo M?nteiro ,_. Peço o. pala.vra pela ordem., 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador. 

o Sr. Bernardo Monteiro (pela ordem.) - Sr. Presidente, 
requeiro que V. Ex. consulte o Senado sobre si concede dis~ 
pensa de int~rsticio para que o projecto n. 36, de 1921, que 
acaba de ser approvado, figure na ordem do dia da sessão de 
amanhã. 

O Sr. Presidente.- Os Srs .. que approvam o rcquerimen~o 
do Sr. Senador Bernardo ilionte1ro queiram dar o s~.u assenti
mento. (Pausa.) 

Fo1 approvudo. 

RE!NTEGnAÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL 

Discussão unica do vét.o do Prefeito n. 1, de 1921, á re· 
solução do Conselho Municipal que manda reintegrar a pro
fessora primaria da classe elementar D. Leonilla de Menezes 
Souza, exonerada sem causa comprovada. · 

Approvado; vac ser devolvido ao Sr. Prefeito., 

CONTAGEM OE TEMPO 

Discussão unica do véto do Prefeito n. 17, de 1921, á re
solução do ·Conselho Municipal mandando contar, para todos 
os effeitos, a D. Maria Adelina Zumsteg, ex-Sorour, adjunta 

. de 2" classo o tempo ele serviço quo menciona. 
Rejeitado; vac SCI' devolvido no Sr. Prefeito. 

EQUIPARAÇÃO Dll VENCIMENTOS 

Discussão unlca do véto do Prefeito n. 34, de 19Ú, á re
solução do Conselho Municipal mandando equiparar os ven
cimentos dos quatro cabincíros dos elevadores da Prefeitura 
aos dos continuas ela mesma rcpurlioão. 

Approvado; vae ser devolvido ao Sr. Prefeito .• 



SESSÃO EM (I DE NOVEMBRO DE 1921 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou le
vantar a sessão. 

Designo para ordem do dia a seguinte: 

a• discussão do projecto do Senado n. 87,, de 
1920, mandando pagar ás viuvas c filhas solteiras dos 
officiaes e praça; do Corpo de Volu.ntariog da Palria e da 
Guarda Nacional quP. serviram na guerra contra o governo 
do Paraguay, que ainda não recebam pensão de qualquer es
pecie. o meio soldo ela patente de seus maridos ou pacs 
quando terminou a guerra (com parecer [avoravel das Com
rmssões. de Marinha c Guerra e da de Pinant;as, n. 668, 
de 1920,) 

s• discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 88, rle 1921, autorizando o Presidente da Republica a con
ceder á Escola de Engenharia de Porto Alegre um premio 
pelos assignalados serviços prestados :l. educação technica o 
profissional no paiz, durante o periodo de 25 annos (com 
parecer· [avoravel ela Commissão de F·inanças, n. 886, de 
1921.) 

a• discussão do projecto uo Senado n. 313, de 1921, auto
rizando o Presidente da Republica a garantir á Escola de En
genharia de Bello Horizonte, durante cmco annos, a partir di? 
1922, os auxilias e subvenções não resultantes de contractos, 
decretos e regulamentos e. dando outras providencias (ofle~ 
í·ecido pelct Cornrnis.1ão de Finanças.) 

2' discussão da proposição da Camara dos Deputado!:l 
n. 100, de 1921. que abre, pelo Ministcri .. das Relações Exte
riores, um credito supplementar de 10:000$, pa::oa pagamento 
do gratificação a funccionarios pt~la substituição regula
mental' (com. par•ccer {avoravel da ComllJiissão da Finança~ 
n. :18.9, de 1921.) · 

2• discussão da proposição da Camara dos Deputadoa 
n. 102, do 1921, que abre, pelo Minist.erio aa .Justiça c Nego
cios Interiores, um credito especial de 64 :35a$392, para pa
gamento, em vil'l_udt:~ .d~ sentença judicia~ia, ao desembavga~ 
dor Fernando Lutz V1e1ra Ferreira (com parecer [avoravel da 
Cornmissão de Finanças, n .• ~91, da 1921.) 

Discus;;ito unica do véto do Prefeito, n. :to, ele 1921 Ct re
Aolução do Conselho Municipal, detern:tinando que os regente;; 
de turma, da Escola. Normal, que não forem diplomados pos
sam realizar as provas de docencia uo que trata o artigo 145 
rlo Regulamento da mesma Escola (com par1:cc·r favoravel da 
Cornm'issao rlc Constituição, n. 280, ele' ·1921.) 

Discussão unica do vélo· do Prcf·cil.o, n. ;Jt,, dCI 1921, tí rc-
. solução do Conselho Municipal, regulando as condições de no
meação dos auxiliares ele expediente elo Matadouro de Santa 
C,ruz. ~ d~ndo oul.r·as. p~oyideneías (com 1Jar•ece.r· favm·cmel da 
Comrmssao de Constttmçao n. 348, ác •1921.) 

Levanta-se a sessão t\s 1-í horas c :!0 minutos. 
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)\'s ·1:: r. ·112 hoJ•ns nln·••-sn a s•!s~fLO, a fllJ•1 compm·Mnm 
o;; St•s.: A. Azel'edo, Cunha .Pedrosa, Alldias NevcB. lfnJ·m~m·
~dlrlo dr. Mornes, ilfPnrlnrwa i\'farl.ins. Alcxandr·ino· dr. Alencar, 
~ilvm•io Nr!i'Y, Lupps Gilll!;nlvrs, Lnuro Sodré .. Tnsl.o CIH~J·nwnl, 
Jndio !lo Brasil, ,los!'~ Etizebío. Costa Hoddgn c>~, Bcn,iamin 
llarroso. Francisco S:í. Eloy dn Souza, .foão J,yr·a, Ant.onin 
j\[assa, :EJJZCbio elo Amlradt~. Gonealo ltollcmbcrg-, Antonio Mo
nir., i\Ioniz Sorlré, Bernardino Monteiro, .Tr.mnymo Monteiro, 
1\larc:ilin de Lacerda., Jlaulu do FJ•ontin, Sampaio Corrêa, Brr
napdo 1\lonteíJ•o, Adolpho Gordo, AIJ'r•cdo EUis, Alvaro de CaJ'
vnlho, .Tosr• MuJ•I.inho, Prdr•o Cc·le;;;l.ino, Carlos Cavnlcanle, 
J.auru Muller, l<'eliflllr Rchmirlf., Cm·Jos B:ll'hosn e VrsptWi(l 
di' .o\hrcu (:!8) • 

Deixam de cornparoccr com causa. jusl.iJ'icadn GS Srs. : 
GodoJ'rcdo Vianna, F.clix Pacheco, AnLonino Ft•cit•e, .loão Tho
m~ •. Tohins i\IonLeiro, Vcnnncio Neiva, Carneiro da Cunha, 
l\fanocl Ilorlla, Rosn. c Silva, Araujo Gócs, Oliveira Valladão, 
Siqueira ciL! Menezes, Ruy llal'bosa, Nilo Peçnnhn. !\l'ode~to I.enl, 
iliigurl dr Carvalho, Trincu Machado, Haul Sonrr.~. FrnnciRcu 
SallcR, namoH Caindo, GcneJ•oso !\lm•quPR. .\'avirJ· da Silva: 
:Vida! Ramos c Soares (\os Santos (24). 

E' lida, posLa cm discussão. r, sem reclamação approvadn 
h acta da' sessão anterior. 

O Sr. 1" Secretario rl:'t r:onla rln ~cguinl.n 

EXPEDIENTE 

OJ'ficios; 

Do Sr. 1'' Secretario da Qnmnra dos Depulado,s rcmtw.lcndo 
a seguinte . 

PHOPO>;JÇ,\0 

N. 1 !5 - 1921 

O r.on:::rr.~~o Nacional rli!Cl'r>ln; 

Arl.ign unir.o. K;l PJ•csiclenln tia fie]mhlida i'• auiMizaclo n 
r.lr•qwnfi,.,., 1wln .lllinislr!l'io das Tirlne\ícs Exi,Jrinrr.', u qnnnl.ia 
flp 2.·1!Hi:2~0$, pa]wl, P a dn r,, \07:{Híil*:íHi, oUJ'fl, r·om o~ 
sr•J'\'i~os rlr"i.g-naclos nas scguinl~s vrrbn·s: 

1Camm•n dos ·DnputaiTLIS, 8 rir> novPmhJ•o liP 1!121. -1\?'no/J'u 
Rotlrioucs dP. Azew:do, Prr~idonlr.- .To.vtJ Auonslo llrzr1'1'0 dé 
,1/r.dcims, '·I" Sr.~~ctnrio, - Costa RI!Oo, 2" Sccrclu·rio. 



Do Sr .. Secr·otario, do l.c•ir ;~r,guinlr.: 

Sr· .. '1." Sr.crel::triu do Senado Ferlcral - Communico-vo~ 
que, mn data dr.1 ilt do ou Lubt•o, u Camttl'::t approvou o segmnte 
J'equerimcnl.o: ~llcqucr•nmos que a !\leRa da Camara dos Depu~ 
lados l'ic[uc incum!Jidn de, com a Mesa do Senado, estudar ul~ 
tcrações nos J•especlivos Hcginwnlos, no ~cntidn de dar mm·~ 
11!~a uuifot•mtl aos o!·c·:nnent.o~ rm nrnl1n~ as Gasa~ do Con-. 
~rcsso Nacionnl». · 

:Pcço-yns pr•ovidcncicd~. caso seja do agrado dessa Casa du 
Congrcs~o. para o o!Jjecl.ivo rl1) ser aLtcndido esta solicita~rru 
ria Gamara doH Dr.putados. - A' Com missão dr) Policia. 

Do mcsrnn Rr·. S!!r.rcl.ario. rmnell.cnclo um dos aulogt'a
J'Ihos da resoluçãCI !egislal.iva, sanccionada, que ahrc um Crtl
•lito dB 150 :OOO:j;, ouro, pat·a pagamento de ajuda de custo. 
llll i\1inisLcrío das Rolaçõc8 Exteriore~, no Cltel'Cicio corl'enlr. 
- Al'chivc-so. 

Do Sr. Ministro da Viação e Obras Pulllicas, prcsl.anll,, 
i:11'ormar.ües ravoravcis ao pro,jecto do Senado n. '138, de 19::?0, 
a.ugmiiniando a dotação orr;amenlaria para o pessoal adminis
tr:~tivo dn. 5" divisão da Eslrarla di\ Verro Oeste de Mina~ ,. 
rlando outras providencias. -A' Commissão de Finanças. 

O Sr, 2' Secretario pr·ocrr!t' ú !rit u.m r.! o~ ·srguinlc~ 

:'i. :W·I - 1921 

O projecto do .Senado n. 20 A, de 19,21, manda reduzir 
a cinco c a 35 annos respectivamente, os Jrupsos de tempo 
marcadDS pela lei n. 3. !l!l2. de 5 de janeiro de Hl20, Qll!l 
díapõe: «Os funccionarios publicas de Jogares extincto~. que 
exerçam commissões, par:l a qual a iei não dê vencimentos 
!fJ!I'oprios, constantes de ordenado c gratificação, terão di). 
l'r.ito á aposentadoria com os vencimentos do cargo extincto 
~~ todas as gratific.ações da commissão, desde que contem 
nesta mais de 15 annos de effectivo exercício c tenham mais 
de 50 annos de serviço publico). 

Como se vil, .; dispositivo supra-trauscripto, bem que 
não decline o nome da opessoa a quem :lproveita, é, todavia, 
personalissimo; pois constitue uma excepção que só mente 
p6de abranger o caso ·Para que foi estabelecida, De feito, é 
quasi impossível encontrar-se um :Cuncciona.rio que satisfaça 
todos os requisitos exigidos: mais de meio seculo de serviço 
publico, ma1s de trcs lustros de exercício effectivo de uma 
commissiio remunnrada apenas com gratificação, e estar ad
dido em virtude da extinccão do seu cargo, accumulando os 
~·lmcimcntos intc:;raes llcst.c com a gratificação daquella. 

Não vemos J•azão de se crearem t.anl.as difficuldades ú 
concessão da a,posentadoriu com as vantagens de que cogita 
a lei em questão, uma vez que é facultado ao funcciouario. 
quando em actividade, receber os vencimento! do cargo ex.:. 
tíncto c a gi·atificacão da commissão. Ora, si qualquer des
ses dous cstipendios é sni'ficiente oparn a manutenção do 
1\rnccionarío c representação do cargo, não deve ser permit
tJda a sna accmnnlação; ou, ao contrario. es!a é necessaria 



e, portanto, não póde ser negada ao funccionario inactivo. E 
essa conclusão decorre da propria legislação actual que ou
torga a aposentação com todos os vencimentos, que o func
oionario percebe, desde CTUe conte mais de trinta e cinco an
nos de servic.o e mais de clous na ult.ima funcção, c esle,ia 
invalido. 

Não comprehendemos o motivo dessa differença entro 
funccionario que exerce cargo effoctivo e cargo «em commis
são», para o effeito da aposantadorla. Em um e em outro, 
o serviço publico é o mesmo e as condições physicas do 
ft:nccionario as mesmas. Por que, pois, estabelecer-se uma 
contagem de tempo t.ão desproporcionada ? No entanto, si 
ha alguma dessemelhanca, deve ser em favor das «commis
sõesP para cujo desempenho se exigem, em geral, conheci
mentos especíaes, sem a menor garantia de estabilidade. 

O caracteristico principal das «commissões» é a sua 
precariedade, quer pela confiança que os funccionarios quo 
ag exercem, devem inspirar a •Juem o~ nomea, qner pela curta 
duracão que ellas !.cem ordinariamente, devido C1 realização 
dos seus fins ou á sua extinccão. 

Isso, porém, não impede que alguem que possa cxcrct'J' 
longamente, conservando-se em uma de natureza porma
nent.e, ou sendo reiteradamente nomeado para outras consti
tuidas ad-insta~•. E, sendo assim. não é absurda a hypothese 
dt~ haver funccionarios que tenham passado toda a sua longa 
existencia, exereendo «Commissões» e ncllas se invalidem; e. 
nesse caso, é justo, é equitatiVo que, apezar de contar mais 
de trinta e cinco a_nnos de serviço, sejam clles aposentados 
s(•mente com os vencimentos do cargo cxlincto, ou com a 
gratificar;ão da commissão, quando, até entílo, lhes eram 
al..onados uns e outros, por serem necessarios á sua subsis
tcncia ? 

A resposta negaliva importa a condemnacão formal das 
aposentações que a legisla,ção vigente permitte com todos os 
\·encimenlos. Porque ou o funr.cionario que desempenha um 
cargo para. o qual se fixou vencimento prQ'prio, constituído 
de ordenado e gratificação. tem direito a aposentar-se com 
:Is vantagens integraes delle corno si o estivesse ,;xr.rcendo, n 
l!ão vemos razão plausivel .para ~e r.egar esse 111csmo rliretl.w 
~o que exercendo uma commissão remunerada, apenas cc•m 
gratificação, accumula esla com os vencimentos do cargo 
que fúra extíncto, no fim elo mosmo lapso de tempo; ou c~ I e 
só faz jús a isso depois de eincoonto annos de servi:;•1, 1:>, 
nesse caso, aquelle não deve lei-o em menor prazo, 

O instituto da aposentaclori3. representa. segundo a opi
nião !"era! dos publicistas, uma dh ido. do Estado para ~· ·m 
o funccionalismo, traduz-se na obrigação que aqu!llle as
sume de garantir a subsisl.encia dos seus servidores inca
pacitados c!e t.rallalhar, e esl.á expressamente consagrado em 
nossa Constituição que exige, como condição essencial, a 
invalidez. Provado. portanto, esse requisito, o funccionario 
deve passar á .inaclividade, com direito a uma pensão ~paga 
n<•lo Estado, em épocas regulares o fixada pro.porcionalmentr~ 
au montante do 11ltimo vencimento», no dizm· do insig11e 
Clllo Maycr. (Lt• D1·oit Admúristrati/' Llllemawl, vol. 4", ·Pa
gina 94) '. 

De accürdo. pois, com esse ~nsinamcnto. o ultimo c.gli
pendio percebido pelo funocionario é que deve servir de 
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base ac1 calculn d:l pensão, pouco imporlando a denominação 
que se ele ú remuneração lolal do cal'go qun llw csL:i confiado. 
}.: nesse computo, porlanl.o, entram as gralificações, salvo as 
e~pr~ssamente excluídas pela lei que as insliLuiu. Ora, sen
dn assim, o iunccionario aproveitado em uma "commiisão», 
visto ier sido extmcLo n seu cargo, accumulando os venci
mento;; dest.e e a ;;ratificação daquclla, adquire direito á apo
sontadoria baseada na lolaliclacle desse,; dous est.i,penclios que 
const.itucm a. remuncrar;.ão integral dos seus servicos, na 
r.r.•mmissão. E, nesse caso, os lapsos rle tempo exigidos pela 
!<.:i em que,;Lfio niiLl Le•!m razüo de set·, e. iJOl' l.'i.ln:ieõuinLe, a 
KUa rNiuc•Jilo. :;e ltllJl•)e cnrno uma acerllu.la metlit.la de eqUt
clude, sinilo de direito. 
" ·Em vista dessas pondet·arões, a Cnmmi:;são •le :ru:;li•;a e 
Legislação é de parecer :;eja o referido pro,ir.cto approvado 
com a scguin(.() emenda que tem por fim índicat· u assun:ptu 
Li c que trata o acto legislativo: , , 

Aceresccnle-se a expressão - «Para a aposentadoria~ -
cnl.rD a;; palavras - «prazo» e «a que». 

Sala das Commissõe~. 8 de novembJ•o de 102!. - .ldul-
pho Gordo, PJ•csir]enle. - NarciUo de Lace1•da, Relator. -
Ruscbio de Andrade. - Jcronyrno 3/onleiro . . 
PHOJECTO DO SEN.\DO '" •. 20 A, DE 1921, A QUl:: SE HEFEF\E O P.~

llECEI\ SUPRA 

. Considerando que os addidos de cargos ilXlinclos, tlcsde 
que estejam em commissões para as quaes os vencimentos 
constem dn ordenado c gratificação, poderão se aposentar nas 
mesmas commissões, com todos os vencimentos, desde que 
stLisfaçam as exigencias ela lei geral das aposentadorias, iito 
t.', clcscle que contem 35 annos ele. serviço publico e dous do 
cxercic_ig iw u!L_imo cargo; 
. Considerando não ser ,justo que urn funccionario addido 
c!e cargo ext.incto, depois de exercer varias commissões do 
Jmporlancia e que ,i:.i. conte mais de cinco annos de exercicio 
no cargo cm que pl'ecisa se aposentar, só o possa faJZer no 
carg·o em que se acha adclido, cujos vencimentos são sempre 
inferiores aos que ellc vem percebendo nas referidas com
missões; 

Considerando que as commissõcs que só teem gratitficar,ão 
~ün cm geral ele certa imp0rtancia, pelo que exigem maior 
~omma de conhecimentos, maior capacidade de trabalho e of
i'erccem maiores responsabilidades dó' que o emprego buro
eratico no qual o funccionario foi addido por cxtinccão da 
~nm reparlição ou do seu cars·o; 
. Considerando que o legislador determinando as condi
cücs ei11. que o funccionarío póde ser ruposontado oom todos 
o~ vencimentos, teve em vista, principalmente, garantir-lho 
·os mesmos vcncin~entos que ellc ,ià percebe ha dous anuos, 
no cargo que estlVer exercendo, sem cogitar se la! cargo ó 
effectivo ou em commissão; 

.Consiclm:anclo que a exigencia de mais de 50 annos de 
·serv1ço publico e de mais de 15 de exercioio não ~e justifica; 



porquautr. rwnl11.1111a cmlpa cabe ao funcci.ouario do, em ver. 
de cxcrcc.r r.ommíssões que tenham ve~c~me~t.os oomplal.os, 
eXI!l'CeJ' :tqlil.'!lus que lel'lll ape11us gi'ULlfJCaçucs;. 

Considerando que os referidos prazos exigidos P<~;rn à 
aposentadoria dos funccionarios addidos de cargos extmotos, 
qnando cm eommissõcs que só tenham gratifieacõcs, mata.., 
11!1\S, por a~sim clízcr, o estímulo c os enche de desanimo, por" 
'lilanLo raríssimos serão aquclles que poderão af.tingir tão 
longos prnzos no sl'rviço publico, :propomos a. seguinte modi" 
f.icar,.ão na lei n, 3.992, de 5 de .ianfliro ele i920: 

Artigo unico. Ficam reduzidos do 15 annos a 5 e de 5!1 
a 35, os prazos a que se reil'ore o art .. t• da lei n. 3.992, de 
:i ele jnneíro ele 1!'120, revogadas as disposições em contrario.: 

Sala. das sessões, 23 de ag-osto ele i02i, - Eueebio do 
.11Hirl.lf.lc. - A imprimir. 

1-.;. :J!Jií - .I !J~ I 

A;;o;;l.inlw i\larl.hts da Costa, a0cnl.e de J.• classe da Es ... 
1.1·autt do :Hio do Ouro, roquer que o CongJ•csso autorizo o Go" 
vpmo n. concodcr-lho aposentadoria com todos os vencimen ... 
lf.ls ·flUI! pcrel'iw nel.ualmrnle na in1pnrLuncia rio 275$, aJiu. 
;:anelo haver exercido o seu cargo accnmulativamente com os 
de conferente, armazenista c t.clcgraphista. cm virtude de dis" 
.posições regulamentares, tendo trabalhado iS. horas diarias 
~~·m outra vantagem pe0uniaria além dos seus vencimentos. 
O requerente apenas ,juntou um attestado medico provando 
fJUC se acha soffrcndo de tuberculose pulmonar e impossibi.., 
li tacto de contiuua•r a trabalhar. 

A. o Poder Exccu ti v o devia dirig'ir-se o supplicante, pois â 
aposentadoria dos 1'unccionarios está regulada pelo decreto 
11. 12.200, de l(i de dezembro ele 19i6. O art. 27 do citado de
m·cto na lettrn d dispõe que a aposentadoria com todos os 
vencimentos será concedida ao funccionario que contar mais 
de 35 annos de serviço. Os que c.ontarem mais de 25 e menos 
rlc 35 (lel.tra c do artigo c decreto citados, hypothese do re
qnercnte), terão o ordenado e mais 2 % addioionaes corres" 
pondentes a cada anno que excede de 25 c os quo tiverem 
;nonos de 25 (let,tra a.) o monos de 1.0 serão aposentados com 
t'mtos vigesimas quintas partes ele ordenado quantos forem os 
;mnos ele scrvico. Si o Congresso attendessc ao supplicanto 
d•JI'Ogar.ia o dispositivo legal. collocal-o-hia cm sif.uacão cspc" 
···ial e o precedente seria invocado pelos J'unlleionarios quo 
! .. õ.vesscm de SIJ aposentai' e nfio coutassem mais de 35 annos de 
~·.n·viço. A lei das aposentadorias estabeleceu as vantagens do 
nccôrdo com o tr.mpo de ~erviço c só as concede aos que con
tarem mais do 10 annos. O caso cst(t regulado cm lei c a Com ... 
111issii~, portanto, é ele pm·coer que o supplicnntc ni'io seja 
<ltf.l'ndiClo. 

Bala das Comrnis:;ües, 8 du · novembrl) uo :Wi.!1. - Eu11ebiri 
tle Af!C{1'adc, Presidente interino. - Anton·io Massa, Relator,--. 
.WarC'Illo de Laccl•!la. - lei'011l/IIIO ;)fontcb·u, - A' Commis· 
~ão ~lo ~''lnanç.as •. · 



A' t:u::nnb;;:i" l!:SIII'Cinl du CurJigo '·'''· CnnlaLilirJ~uc 'c);~ 
Üll ião I' ora rn Jll'e,;en tu;;, al:\111 dus emendas n ffcrecida~ Cll\ 
plenari11 li. pl'opo . .;ição n. ~130, de Hl20, da Carn:mt do~ Dopu
l.!llJo~, inler·e;;,anles memoriaP;; "'Jbr·r. " n,,mmpto. sobrcsu
lrinrlo enl.r·n r•,:f.r~,; ns dos Sr.·.•. Ur·. Vi~;o,;u .TaJ•i.lirn. coronel 
Duqun J•:st!'Hd:t Bun·ns '·' \'r!nam~i11 :'ír.iY:t Filho, tl'ahalhoH que 
mr.•rceur.·anr at.l.entu l.!,;[udo e ,fl.o uqni l111?lll:innudns com(• tes
l.r!munho dn ju.~to a]n'.ccn qur• tiVPI'1llll. 

:\nlm; ele rnaniJ'e;;lar·-se "'dH'<! cada unm daqucllas mnen
da.". a Comrnis:;ã11 nl'fcr·ec1~ :í eonsideraeão do Sr:nadu as que 
.inJg·a ennvenienl.e p!'OJ'ôr·. depois do minucinsu I'XUm<! que 
l'•.·~ 1.!1.! Indu,; n;; disposil.ivu,; liu pl'n,jeel.o. · 

Abaixo de c:acla nma dl~f'Sas 1:nreni.las <!sl.li•1 Pxpre~sns o~ 
:'I~IIS r•e:;pecl.ivo . ..; fumlamcntos I! em seguii.la o JHLI'Pl\f!l' sobre 
~~ dLIS i'irmadore~ que quiwranr auxiliar a Commissã:o com 
o cr;ueut·~o Ue ~uns Sllô'f.J'OSI.ncs. 

i'í. 

Sub,;lil.uaJIH'" <.'III lodus "' di:<.Jllloilil·"" 1la i'li'U[HJsil;iío 
"'lide ~e uehan1 a,; palal'l'as «Cnnlurlol'ia. CenLr·ul da 1\epu
.hlil'll~, por· ~Dil't•elur·ia i)l!llll':ll t!1J Conlal.Jilidarlc d:t Repu
blica>; e a paluYra <<eunladnria>> pnr «conlabilicl:tcln». 

J usli{iCII('tio 

.\ pr·oJI(JBlr.:iiu denomina <<Conl.ador·ia ,;,,nJr•a! Ja Uepu
ldieal> ao ol'gão qnr) institue pam li i.lirec1;~n ~·pr•al da conta• 
!Jil idacle, n <<cunl.udur·in» ;b vai' ia:; ~ceçües do mesmo scrYko. 

Ha untrn nús tJOJtladtJrios t'OilJ l'llcargos LJUI! pela sua na
i UJ't'W não por.ll!l'ãl' '"~r· abi'Ungido,; pula eonlabilirJaclr., e, iPOt'
t.anLo. nmnl.iclas aqut•llm• dennminuçõr.;;, teriamoR que i'az.er a 
l'I.!Visãn gnral dns J•cg·ulamnnt.o~ ela>< J'CJHI!'t.il:ücs fedcraes ou 
admit.t.ir a coni'ui<ãu rp;;ull.anl.r! do funccion~mento ,;imultanco 
Li I) r~ontado,·ias I!Olll a ll.ribu i(;õef' d ivc1•;;a~. 

Parece, iJOJ' ist.n. conveniente ser n uoYo ot•gão deno~ 
nlinar.lo ~Direclori:t C:ent.ml dr. Cont.llbi!idaclc da 1\epub\ica», 
.insl.i!'irmnrlu-"1' a,;sinr a <llllCnda. quer· 1\111 relal.)ãO ao uppa
rellro f:l~l·nl, quer <!III relar.:ã" a "lHls rlepemlctlllias; 

.'ít' nl'l. i", ,.,,, l'l:t. dr! <dodu;; o,; ado,; l'l'iativ<J>' (t !;Cslão:> 
di;;a-SI!: ·«Lodo,; '"' ael•1s t·olai.ivu;; :'!" t:onlu·; de ;;cslã.n»; o no 
~ ·1" do nw;.;nHI ar·Li~;u ;;trpprintani-~C as paluvras «·paru lodQ~ 
os ei'J'cilo~~. 

.lusli{ieaçtio 

.\ I'I!!Jlaldlidnil:• 11:i11 :'J 11111 1\l'f;lill ,. ,;im lllll al\l,n :tt.lmiuiH .. 
lral.il'n, u:i.u .,eudo razn:m.!l, Jllll' i:;l.11, que lhe StJju. aLLribuidti 
iJU<tltJuer )ulcrvcu~ão. lltl dirt•c~ãu uu pal.rimonio aaajonal. 



A.NNAES DO SE!"ADO 

.Para maiot' clareza elo di:>posiUvu i'uz-st'. p•Jis, neccssa
ria a primeira parto da nmenclu; c a segunda visa impedir 
que se inLer.prcle não serem as secç.ões de contabilidade dos 
vario;; dcparLamentos ela adrninistracão subordinadas á Di
l'CcLoria Central ele Contabilidade da Republica apenas no que 
se rclaciomu· com as aLLríbuiçücs cspcciacs dessa directoria. 

~~. 3 

Ao arl. :.;• 
eollecloria~». 

l::iuprn·irnal11-Sü a,; palav.t'a:l ~.o:>:cl\plu nus 

.TI/.sl i(icaçúo 

:Si lm col!eclot•ia,; de meuor irnportancia, qUll as instru
cções para a execução clcsLa lei poderão eximir de algumas 
i'oi·mal idades na organiz.ação elas 1 espccLivas conlabil idades, 
ha tambe1n outras, como succecie com dlgumns do Estado de 
S. Paulo, Minas e Rio de .Janeiro cujos movimentos são· su
periores aos de varias repartições anecadadoras, que não es
tão nem devem estar exceptuadas do aperfeiooamento que se 
projecta na conLnbi!idacie publica. 

N. 4 

i'\o arL ·1", § 2", supprimam-se as valavrus «do· período 
addicionali> e, depois das palavras «anuo financeiro», accrcs
cenLc-sc: «findo»: 

J asU['icaçü.o 

Esta emenda modifica a redaccão, mas não a!Lera o pcn· 
tiUinento c.lo disposiLivn a que se refere. 

N. 5 

Ao arL. 5" e ao seu paragrapho unico: 
Em vez <I e «um balancete lrimeslrab, d iga-sc: «Um ba

lancete semestral~. 
Jus l'i(ica(:ão 

Não ha (:onveniencia cm attribuir maior trabalho á con
,l.libihdade · pa.rn organizar balancetes trimestraes, pois dolles 
não resullarüo Psclarccimentos mais opportunos que dos ba
lanceles semo~traes, desde que sejam feitos com mais pon
tualidade, o r1ua se deve esperar da al.tenuacüo do encars·o. 

N. 6 
Ao art. H. n. II: 
Supprimarn-se as palavras: «e no prirneil•o trimestre do 

cm vigor:.. 
Justt'[icação 

. Esta emenda é consequente da de n. 5, pois visa unifor· 
ini~ar os dispositivos sobre o numero de balancetes. 
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N. 7 
Ao ar L. J G: 
Substitua-se pelo seguinte: 
At·L 1ü. A proposta rio Governo dividir-se-ha quanto ao 

orçamento da dcspcza de cada minislerio, em quatro partes: 
dnspcza ordinaria, dcspcza patrimonial, despcza extraordina
ria c despcza especial. 

s 1." A clcspeza ordinaria, discriminada por servicos, com
~rohcnde. todas as despezas permanentes de pessoal c mate
rwl rclallV[tS a cada exercício, inclusive juros das dividas in
lcma c c~lcrna, garantias de juros, subvenções, auxilias e 
outras de 1gual natureza. 

· § 2.• A dr.speza patrimonial é constituída pela acquisição 
de bens iuunoveis nu de accessorios integrados nestes. 

§ 3." A despeza extraordinaria comprchenrle as dcspeuis 
a serem el't'cctuadas pelo;; saldos verificados entre a receita 
g·eral e a dcspcza 1Jrdinuria de caracter eventual ou adiavel 
e as que devam ~er executadas por creditas extraorclinarios 
para. esse fim ins.lituidos. 

§ 4." A despeza e.special é a que devo effectuar-se por 
funcli!S o~peciaes constantes da receita de cada exercício. 

J u.s tifica(·ão 

Esta. emenda visa !.ornar mais facil o exame da natureza 
ela despcza de cada minisl.erio, e está amplamente ,justificada 
no. I'elatorio j:i publicado dl' Sr. Vespucio de Abreu. 

N. 8 
Ao arl. 17, n. li: 
,Supprimam-se as palavras, ou da alimentação destas, 

quando não app!icaveis a a servico publico; e no n. III do 
mesmo wrt.ig:o, onde so diz - de estabelecimentos da União
dig·a-se: «OL!l)·os serviços indusLriacs da União~ . 

. Tusti{icaçiio 

Si pertencem igualmente ao patrimonio publico os bens 
moveis c immoveis, nada ,justifica que o producto da aliena
ção de uns e antro:; não constituam receita de igual natureza. 
Por isto, a Commissão propõe que sej_a supprimido da receita 
i1rdinaria para figurar na dcspeza cxtraordinaria o producto 
da alienac.i'ío do bens moYcis. Quanto a ultima parte desta 
emenda, conformo está. visto, o fim é estender o di3pllsitivo 
a. todos os serviços industriaes em vez de ser restrit1Lo aos 
estabelecimentos da União. 

N. 9 

Ao a.rL!S. u. IIT: 
Depais das pnlavras - alicnacão da bens - accrescente

so: ~moveis c~. 
S •. ......, Vol. vu.. 7 
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.Jus li {icação 

'11. jusLificnção dosLa umontla está cxhressa mi d~ n •. 8.; 

N. 10 

Suppt•imanHo o arl. 20 c todas as Icttras dd mesmo ar4 

l_igo. · · · .. · · · - ·· · 

!listi{ictü;iló 

Os disp·ositivos do art. 20 não se eríqüadrani no CodigD: 
de Contabilidade, pols constituem assumpto da economia in ... 
f.prna das ('amaras Legislativas que, conforme preceitua a 
Consl.ituiçào, !.cem a faculdade de resolver sobemnamonto so-
bre os respectivo~ regimentos., · · --· · 

N.H 

Ao arl. 23, numero UI: 
' ' 

Supprimam-~c as palavras :«com indicMão tio destino ql'lo 
I el'âo os saldos apurados c como scr:tlo sati~f!litos o~ dcfic.i!~ 
que acaso se vcJ•ificarem)). 

Jus!i{'ica(!ÜO 

A conlnbilidadc registra os factos cconomicoH ou final'i~ 
coiro~ occo!'l'ido~. mas não diHpõc de elementos ospcciàes nem 
ê justificavel que se lhe attribua «indicar o destino que terão 
us saldos apurados e como serão satisfeitos os dc{'icits que 
nc.aso ~c verificax:cm). · · ·· · · 

N. 12 

An art. 24, numero I: 
Supprimam-se as palavras - «moveis C) c aecrcsccntc

lle, depois cl.as palavras - durante o exercício ,_ ~c a. avalia-. 
111io elo~ bcn~ moveis Dclo inventario destes,, · 
• Supprimam-sc lambem us palavras: «empregados no ser.., 
\lioo publico ou disppniveis>. . . · · · · · 

Jw;ti(l:car;íiu 

Soriu incxcquivcl .u di:;po:;itivo ddcrminando a discrimi
nactlu 110 l:l:tlunco de todos os bens moveis, entre os quaes ha 
alguns (!t1C pela sua natureza exigil'iam LNtbalho insano para 
~ercm tle~uipf.os dclalhadamenlc. E pura o fim que se t.()ln 
mn vista hasf.arú ri nwncão do valot• apprmdmado dos bens 

tmovei~ existentes, a cargq llu cada dcpul'!ll!~1e.ntg ad.rl1inistra
IV.o. 
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N. 1:> 
Ao ar L 27: 
Em ''OZ üe - cm C<lêO algum - diga-se: eNãv) . 

.1 ust i(icação 

Trata-~e de uma P.monda do redacção, íJUO uão altera Q 
(JPn:;amcnt\1 do 1li~positivo. 

N. H 

.l.,.o art. :28, paragrapho unico: 
Su:pp!'ímnm-so as palavras - cm lois orcamcntarias -; 

~ubstítuam-se a~ palavras - dous meze::; - por: «trinta dias», 
e accrosccnt.c-se, depois das palavras finncs - f.axas anlcrío
I'CS - as S!'guintes: <~:salvo se a mcsmn lei fixar prazo maior. 
ou se tratar de tarifas aduaw~iras, caso este cm que o praz!i 
ll1inimo será de trcs ú1czes) . -

J ust i(ica(iúo 

,~ crllltçiio ti.: i llllJOsl.os deve constilu.ir assurnpto tio lois 
IIi pcciacR e as polavrRB cu,ia suppressü.o 6. pr·oposta logoliza
l'i!l.m a tolEirancia de toes medidos no areamento. 

Ainda f!Ue perduro a praxe de ser utilizado semelhante 
recurso para attcndet· a ex.ígcncias do equilíbrio orçamenta~· 
l'iO, nlio parece conveniente offllrecer-se t'undamcnt.o legal. 

O prazo dcl douB mezes para entrarem cm vigor as rcHo
lucócs snhre imposlo~ é excessivo JJU!'a uns e insufficienf.ll 
carc os que imporlan1 em alteração das tarifas alfandegarias. 
Por isto, a Commissão propõe que seja reduzido o prazo ge
ral a 30 dias, f'lSI.endendo a t.res mczes o que Sfl refere 1is mer
oadorias C8i·.r·angeiras importadas, afim de que não se.iam su
:icitas n tributacão differente da que estive~ em vigor no act.n 
de se1: feita a eucommcnda. 

N .. 15 
:Ao art. 20, § a•: 
Em vez ao - llÍllC'J annos ~. tliga.se: «h'es annoSJ. 

JILSti(icaçio 

·E' excessivo o prazo de cinco annos, para a dc\·oluçã.ci ilas 
certidões que não forem cobradae, só podendo advir maiot· 
Jli'C'juizo ao 'fhesom·o do retardnmonlo das providencias que 
t.ivcrum elo ~or ndoptadn~. poiB, tanto menos provavcl so tor .. 
mrá a liqnidaçiío dos debitas a quo se referirem as mesmas 
certiclõos. 

N. iG 
Ao art. 3t: 
Em voz .do - As alterações nesses' pr32os, feitas oltl fir~ 

tutl~ de rtJgulamoutos ospccJncs~ ficarão dopendeptes. eto ... ,... 



JOO 

.diga-se: <<As alterações do todos esses prazos poderão seL' fei
tas cm :virtude de l'egulamentos especiaes~ •. 

Just-ificação 

'l'1•ata-se de uma simples alteração de redacção P.ara mator 
chrcza do dispositivo, e de eliminar uma .f~rmall!iade que 
.apQnaa Po(l~ria determinar embarace~ tí admlmstraoao •. 

N,, 17 

Ao art. 32, no § 1•, supprimam-se as palavras desde -.. 
· a aquellcs que tiverem vencimentos fixos, etc., -' até - rc

t!u•damcn.to da entrega - c supprima-so tambom o § 2", pas-
sando o § 1• a ser paragrapho unico .. , .. · 

Justificação 

· · Seria iniquidade impôr ao funcciouario a. multa equiva. 
lente aos seus vencimentos integraes, e. não admittir a prova 
de força maior,, 

N ... 1B 
Ao arL 34: 
Em vez de- § .t•- dlS11·3e: «paragrapho uuico:»., 

Justificação 

O propt:io enunciado da emenda diz a sua justificação .. 

N. 19 

Ao a1·t. 39 e paragraphos: · . 
, Substituam-se pelo seguinte: <::As emissões de bilhetes do 
Thesouro autorizadas na lei do orçamento, como recursos de 
t•ccoita, serão registradas no Tribunal de Contas, após a re
S!JCCtiva operação, ficando o Thesouro obrigado a enviar men
sa lmento ao mesmo tribunal quadros demonstrativos. dos bi-
lhetes emittidos e resga lados,.. · 

Jus!i{icar;ão 

Não c necessat·io que na lei de contabilidade se dê ao 
Tbesout'O a. facl.lldade de fazer aquillo que o orçamento auto·· 
:riza-r, como si o ·uso dessa auloriza,;ão dependesse do disp6st•) 
em lei clif(erenlo. . · · · · · 

A emenda elimina c~tia superfotacão, e simplifica o mais 
<il'lll o projecto. dispõo. · · 

N. 20 
Ao art ., 41 : 

. :Supprim.am-sc u" palavras ,..... ~om prdcm oscripta dos 
!lhmelroli ·.:.:.., ·e. na segunda· llUI'lc do mq~mo m·Ugo,. onde está 
,,_ ... ' .. ' ' .. , · .. 
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- por ordem cscripta. dos· Ministros ,...., diga-se: t~ppr orde~·. 
escripta dos seus superiores». 

Justificação. 

A modificação proposta não altera o pensamento do dis~ 
positivo e torna extensiva aos fnnccionarios subalternos a jus
tificativa dos netos oxcepcionaes que tiverem de praticar em 
obediencin a determinações dos chefes de ser~ço, que as ex
pedirem devidamente autorizados pelos Mimstros ou em 
emergencias extraordinarins ., 

Supprima-se. 
N.: 21 

JusH{'icac.Lio 

Os dispositivos deste artigo não se enquadram no Codigo 
de Contabilidade. 

N C)C) . ~"' 
Ao arf... 4 7 : 

Em vez de - JlCio Congresso Nacionn.l - diga-se: cem 
lei~; ~m vez r! e - communicaçíies ou transportes - diga-se: 
«commissõPs ou transpo1•tcs~; e no paragrapho unico, em vez 
de .....:. acquiescencia . ....:... diga-se: "audiencia" ,, 

Ju.1ti('icaçi!o 

A primeira parLe desta emenda altera a redacçl'io, man• 
tenuo, entretanto, integral o pensamento do dispositivo; a 2" 
D~ I' te corrige um engano typographico · e a 3• visa conservar 
a medida proposta, sem subordinar os demais titulares ao Mi
nistro da Fazenda. 

N. 23 
Ao art. 48: 
Em vez de - ordenado - diga~se: <Venqimento) ., 

.Tust·ificação 

Esta emenda apenas altera a redacçíio. para tornar mais 
claro o pensamento do dispositivo. 

N. 24 
Ao m·t. li O: 

.• 
No § 1", em vez de - quando .iulgar convenientn.- diga .. 

iiC: «si ,illlgnr conveniente~; c no § 3", cm vez de - exeepw 
multas im'()osLas nos fornecedores, etc., até o final do mesmo 
parngra[lho - diga~se: ~inclusive multas, que. constltuirüo 
renda cvent.ual~. . 

Justificaçiio 

A primeira parle- desta emenda torna a disposiçíl.o mais 
explicita, pois 110s 1\iipjstroe se attrijJUe o. qever de deci4ir 

' . c :;:::; ~:~\ 

r' '\ .• ) 



.sobre n .conv.eniencia. da aul.oriznção de que se troto. e não 
apenas n faculdade de mani(e.~lm•-se a l'Cspeilo quando• julgar 
opportuno, 

A segunda parle visa impedit· que sejam excedidos, sob 
qualquer pretexto, os credito~ votados o que se não legalizem 
abusos inevitavei~ quaos os que resultariam do ser permitti
do transl'ormar a J•eceitn prrJVeniento de multas em majora-
ções dos limitns da rlespcza autorizado. · 

Ao nrt.. 50: 
Supprima-se 

lados". 

N, •. 25 

na lettrn A as palavras "embora pareei· 

Justificação 

As palavras cuja suppressão é proposta poderão deter
minat• interpretação excessivamente rigorosa ao dispositivo, 
que apenas visa. tornar dependentes de concurrencia publica 
os contracto~ pa1·n fornecimentos superior(.'!! n 5:000$000 •. 

N. 2ti 
Ao nrt. u2: 
Na lettl'll B, substituam-a~ a~ palavras "ou proflssione.'es 

especialistas, ou adquiridos no Jogar da producçiio", pelas 
seguintes: "ou que fm•em ob,iecto de invenÇiio privilegiada"; 
no § -1", em vc~ dt; "de 10 '1o os preços corr·entcs da pra9o.", 
diga-se: "o preç.o maximo fixado no edital da concurrencra"; 
no § 3", depois das palavras ''entregues lacradas c" accrescen
te-se: "depois de julgada a idoneidade abertas"; e no S :(1•, 
supprimam-se as palavras "se hou'ver justa cau.sa". 

Justificação 

A primeira parte da. emenda modifica a redacçllo, mas 
não alter·a o dispositivo, que se torna mais claro; a 2• parte 
torna ex~quivel a. providencia a que se ·refere, impedindo 
abusos que poderão resultar devido á diversidade de preços 
correntes de varios artigos; a ultima faz insophismavel o 
direito de reclamação contra a idoneidade de uns, quQ se ta~ 
culta nos outros concurrentes. 

N. 27 
Ao art. 53: 
No 8 .c.•, cm vez de kmulta de 50···%.", (Uga.ee: ~~ ~ 

·correr por conta delle a. differença". 
Corrija-s~ a numeraçil.o do artigo aegulnte. 

Justificação 

A multa de 50 o/o poderá Aer• demasiada em alguns caso!l, 
parecendo mais razoavel que ao Governo seja apenas facuJ. 
tado, alllm do direito de excluir do registro a firma que nii(l 
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executar o contracto de fornecimento, determinar a cobranr,a. 
das dif!'errnc,ms que tac;s factos produzirem na. despeza.. 
. A ultima pac·t ~ dn emenda í· iustificuda pelos pr.oprios 
~ermos. 

N. 28 
Ao ar L ti-i: 

Na lellra J.o', acm·escanLe-se, depois da palavt•a finnl 
"concessr~o ", aH seguinte;;: "de accôrdo •om a co·nclição que 
houve!' si(]n t'ixn!la nn r.dilttl dR r.oncul'l'encia:». 

Ju.\·tificaciio 

Sem a rcstricção que a cmenda propõe, set•á facil screm 
sophismados os intuitos do dispositivo cm relação aos forne
cimentos eujos preços forem em moeda estrangeira,, 

N. 29 
Ao nrt.. ti !i: 
SupprimanHr, as pnlavrns: "após antori7.açíio do Tribu· 

na! de Contas". 
Jnsti{1'caçiio 

A intervenção do Tribnnal de Conlas é desnecessuria 11ara. 
a restituição de cmu~õe~ 1'eitas cm garantia da execução de 
contractos, pois só a 'autoridade .administrativa tem elementos 
para os considerar cumpridos. Seria injustificavel o adia
mento da restituiç.ão a uma parte contractantc da caução que 
inquestionavelmente lhe pertence, desde que o outro contra
ctante, isto é, ü Governo a considera desobrigada dos deve
res que assumira. 

N. 30 
Ao art. 57: 
Snpprima-se. 

Ju8ti(icaçao 

Não ba. como fundamentar a exigcncia. de que fique al
gucm esperando indefinidamente a definitiva. relevaçii.o tle 
uma multa porventura injustit'icavel, que o proprio Gover
;oo qno a impnrcza assim :viclr a considerar •: 

N, 31 
1\o art .. 58: 
Em vez de "aos interessados" diga-sn: "mediante reque- . 

riment,o dos int.cressados", e supprimam-se as palavras: "o 
nomo do :funccionario que recebeu o fornecimento Olt que 
:verificou o servi~.o" .. 

Jusl'ificaçiio 

I!n casos mn que ser:'L imprnJ,icav·cl o diSDOSitivo confor
me cst(~ t•ecligido. As modificações propostas simplificarão 
as formnlidades 1.1 Lm·unriio. exequivrl t\ providençia, .sem pt'P.
judicnl' o fim que se pretende. 
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N. 32 
Ao art .. 59: 
Na lettra A, supjlrimam-se as palavras: "acompanhadns 

dos conhecimentos do qu o trata o artigo anterior"; e na 
Jetf.ra C, depois da palavra "acompanhadas", em vez de "do!l 
conhcoimcnt.os" diga-se "dos processos". 

l usti(icaçl!o 

Esta emenda 6 consequente da de n. 58., 

ij. 33 
Ao art. 61: 
No § 2• supprimam-se as palavras tinaes: "quando hou

vor razão para isso"·. 
Justif'icaçáo 

A faculdade de impugnar pagamentos não poderá ser uti
lizada se não houver motivo para a impugnação, sendo pois 
inutil a declaração que a emenda manda supprimir, 

N. 34 
Ao art. 63: 
Depois das palavras "ás directorlas de contabilidade", 

accrescente-se: "dos respectivos Ministerios". 

Ju1ti!icaçáo 

O intuúo desta emenda é esclarecer o dispositivo, evi.:. 
tando duvidas que poderão advir da denominação proposta 
á reparticão central de contabilidade. 

N. 35 
Ao art. 66: 
Em vez de "quanto á moralidade o conveniencia da des

peza que empenharem e quanto á regularidade" diga.:.se: 
·•quanto á regularidade da dcspeza que empenharem a do 
respectivo" •. 

Justificação 

Não é necessario que a lei prescreva, para que subsista· 
a re~onsabilidade moral de qualquer auto,ridade publica cm 
relaçao aos actos que praticar. · 

N. 36 
Ao art. 69: 
Na lettra a supprimnm-so as palavras "feitas por admi

nistração"; na lettra b, depois da palavra final "pagadora", 
accresoente-se: "ou no exterior"; na lettra d, supprimam-se 
.as palavras "fóra · d~ portos brasileiros"; e a lettra' e seJa 
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assim. redigida: "qunndo o udeantamcnla for autorizadQ em 
lei" .• 

Justificação. 

As primeira e terceira partes da emenda eliminam re~ 
striccões descnccessarias, quo poderão motivar embaraços á 
administração: a segunda esclarece f.l dispositivo o a quarta 6 
nponns de redeccão. 

N. 37 
.'\o ar L. 37: 
Em vez de "90 dias", diga~se: "seis mezos"; e no para~ 

grnpho unfco do mesmo artigo, onde está "30 dias após o 
anno financeiro", diga-se: "no prazo estabelecido neste ar~ 
t!go" e em vez de "sob pena de multa", diga~se: "sob pena 
de móra". 

Juni(ícação. 

Parece muito limitado o prazo, dada a situaQi1o ern qUe 
ás vezes se encontram os funccionarios de que se trata, pelã 
falta de oommunicacão facil e por outras circumstancias. 

A Commíssão propõe para isto que seja dilatado, afim cte 
nlio se ver o Governo compellido & providencias extremas 
contra funccionario! que' poderio JUStificar-se com rundamen· 
toe d!scuuvets. · 

N. 3B 
Ao art. 75: 
No § 2• - Em vez de ~para attender ás respectiV.'ts des

pezas", diga-se: "ou em leis especiaes" 

Justif'/caçao: 

Esta emenda é apenas de redaccão. 

N. 39 • 
ü\o art. 78: 
No § i • - Suppr ima-sc a palo.vra "dias" c em 'Ve~ de 

••relativos aos", diga-se: "dos"; no 9 a•, cm vez de "cinco mil 
réis", diga-se: "mil réis". 

· Justi{icaçao. 

N!ío parece conveniente dasprezar os erros de calculos, 
sínlio quando de valor inferior a mil réls. 

N. 40 
'Ao art. 79: 
.Supprimam~sc as jlalavras "da Fazenda, ti via ta de inl'or~ 

maQôes dos dlímais ministerios" e nccrescente~se, depois da9 
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palavr:is "orgnnizaf:'t o m ini.~t.erio ", a palnvr~,: "re~pectivo ", 
No mesmo artrgo suppr·rma-se a palavra geral , . 

Ju.sl ifícac.ao. 

A providencia consignada na proposioüo !.orna !Unis de
m·orndo o processo jú muito prolongado, sobre cred1los sur•
plementares, ns ve;,cs reclamados com ~rgen~ia. Niir~ pareco, 
pois, conveniente alterar o que a respc1.to ·vlgQr:l, VISando a 
emenda manter a~ praxes act.unes. 

N. 1.\.1 
~o nrt •. 80: 
No § z· - Em vez de "decorridos 10 mczes", diga-se: "n~ 

);cigundt'l semes.tre ". 

Justi('icaç«o. 

'!l emenda visa ampliar a faeuldade concetlida ao Governo 
para a abertura de crcditos snpplementar.c3, mn§l apenas em 
J'elaçiio r(, épocn. 

N '" • .:j .... 

Na epigrnphe. do enpi tu lo V - En"i vez do "Dos ben~ :tm· 
blicos", diga-se: !'Contabilidade dos bens publieos"; o na 
epigraphe do capitulo VI, cm vez de "Dos responsavcis por. 
dinheiros publicas", diga-se: "Dos bens c valores publicas". 

J tts'tificaçã6, 

Esta emenda resulta da orienta(}ãr.l mantida pela Com
missão, em virtude da qual o Codigo de Contabilidade apenas 
deve dispOr sobre a contabilidade e não tambem sobre a 
administra~iio publica. · · · 

N. 43 

' Restabeleça-se o art. 84 da proposiciio, supprimindo,sB a!l 
palavras "os disponíveis" e supprimam-se integralmente ~.fldo_s 
P1! pntagraphl)s do mesmo artigo. 

ltt's'ti(icaçãà, 

~ fundamentos dfl,:'lta emenda não diffcrem dos que cst.iio 
mamtestados ~m relacup á de n. '•2, sendo que I} suppressão 
da palavra "d1sponiveis" resulta da impossibilidade do haver 
bem publico em tnes condicões. " · · · 

N. 44 

~es~nbelcc~m-sc .o arl. 85 o ~cus parngraphos, supprimindo 
Q pr,lmeJ~o perwdo, .1.st~ é, ns palavrns :. "!.'\. administrnr;üo tlo,s 
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.»ens immovois fica a c:u·go dos mini_sLcrios que p~ hQUVetom 
;ldqnirjdo ". 

l!tsti/ icaçiio 

Esl(ç oxpres&•l na ,iu~tifir.ar;fío de cmo·ndn?! ~n~e~io.re~ g 
fundamento l1eRta. 

nesl.abeleçn-se o art. 87 com a seguinte modificação no 
§ 2': depois das palavrna "precisas altera~es", acc~;e§cente
;se: "nas tabellas". 

Justificação 

Esta emenda visa: restabelecer dispositivos dâ proposiçãó, 
que não vr.rsam ''xc!usivnmont.e sobre n adminislNt~ão do3 
b~ns. publicas, .tornando mais clara a redacção. 

N. 4ô 

Re~t<dwt~:.m-~e o~ artigos de 88 a 90. 

Justi{icaçiiO, 

'!Má expressa na justificação da emenda anterior. 

N. 47 

•· . 

Restabeleça-se o. art. 91, supprimjndo ns palaYrá~: "de 
di~eito .ou de facto". 

lusti{iiXJ.çãa, 

A razl!.o de ser desta emenda. é a mesm& da. emenda an
terlor, sendo que ~ palavras cuja suppressão é proposta pq .. 
derinm motivax: interpretação demasiado rigox:.osa. . 

N 48 '· 
ftes~abelll9tlm·~e os ar.tigos de 92 a 95. 

Jusl'i('icaçild, 

E' a mesma da emenda. n. 47. 

N. 1.},9 

Restabellll',a-se o nrt. 96, mo.s, ·em vez de "por uma com
missão especial, nomeada pelo presidente do Tribunal de Con
.tas", digo.-se: "pelo presíden\e do Tribunal de Contas ou 
delegad(! de sua c9nfiança". · 
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JttStificaçãd, 

A natureza da despeza de que se trata nlto permitte que 
seja examinada sinão com elevado criterio, sendo por isto con
veniente a modificação proposta. 

N. 50 

Restabeleoam~se os arti8'os de 97 a 105. 

Justificaçfi.Q. 

Trata-se de dispositivos sobre a tomada de contas rela
tivas a bens publicas, estando já esclarecido o fundamento. 
desta emenda. 

N. 51 

Ao nrl.. 106, na lcLlrn a, da parle - quanto ao areamento 
- substitua-se a palavra - o11ganização- por cprepara~ão:.; 
nn pnrtr. quanto ao patrimonio, Jettra 1,, depois da palavra -
permanente - accrescentc-se: cda contabilidade,, e na !e!r-
1ra c, depoi~ da palavra inicial - centralização - accres
cente-se: (da contabilidade:.; a parte quanto á receita e des
peza, em relação á receita orçamentar1a, no n. III, redija-se 
assim: cn differenQl\ a mais ou a menos da previslo sobre a 
urrecadac!lo:~> . . 

J·ustificação 

Trala-se apenas de osclare!.e:r os d!spositivos a que se 
refere a emenda. 

N. 52 
Ao art. 106. 
Sejam assim redigidos os §§ ·i· e 2•: 
§ 1.• As primeiras nomeações dos funccionarios deste 

cmadro ser!io feitas em commissão, por espaço de tres annos, 
!!~vendo n~ mrsmas rrcnhir obrigntorinmcnt,e nos func~io
narios de que se compõo actualmente o quadro da secção de 
.<'scríptnracão por .parl.idns dobradas do Thesouro Nacional. 
desde qno. a juizo do director da Contabilidade Central, tt!nham 
demonRtrndo capacidade technica. Sómente após esse período 
o verificada a plena cxecucão dos scrvicos creados por esta lei 
serão provit:los com as nomoacõcs cffectivas aquelles funccio
narios que tiverem provado a sua compctencia. 

§ 2;• Para o provimento das vagas restantes ·no quadro 
I crlm ico lerüo prcferencin: · 

a.) os ftlnr.ccionarios de Fazenda e após ellos, os de con-
1abilidadn dos outros mini~lcrins c os addidos que, lambem 
n ,lnizo ào director de Contabilidade Central tenham traba
lhar!~), demonstrando aptidiio no scrvi~o dé escriptura~.llo por 
ílnr!Jdn~ dobmclns; . · 

/J) os nclclidos nas mesmas copdiçõos, 

.. 



SESS:\0 E~l [I Dll JSOV!l!lll.ll\0 Di; 1 \l~ 1 10!1 

.. Jus ti.{icaçâo 

E' ju~lo I'Jlll! "n iam oln·igalo.riamontc aprovai lados os 
fnnrcionarios qtw :i:i' se !.cem occupado do scrvir;o do cscrí
pturar;ão por partidas dobradas, desde que hajam demonstrado 
capacicfnc!c (cchnica. · 

:Por ist,r, a ·Oommissão propõe a cmendn. substitutíva n.o 
li 1" e cm consoqueucia dolla tnrna-se ,necessaria a modifi
cação proposta na reclacção do § 2". 

Ao n.rl.. 106, 
N. 53 

'J.'ransfiram-sc para o art. 107 os §§ i• e~· deste art.igo. 

Justi{icaçtw 

. llor se harmonizarem melhor as providencias de que se 
trata com as disposições ·cte caracter transitaria a Commissão 
julga conveniente n. alteraoão proposta. 

N. 5-i 
Ao ar!.. :10"1. 

IAnles da~ palayr!J.~ -:- o quadro ~o nossoal - ~iga-:so 
~Al~ que selja deímlt!Vamentc.· o11gamzado,, trans!ermdo~se 
esle arltgo parti. as disposicõcs transit.orias. · .· 

Jus ti{icação 

O quadro estabelecido para o pessoal que terá de iniciar 
o servico de conLabilidade central não é nem póde ser ainda 
ocfinitivo, e para salientar melhor o seu caracter tran,itorio, 
,inotificando-se, ao mesmo tempo, a inserção de dispositivo~ 
semelhantes n9 Codigo de Contabilidade, a Commissão julga 
~onvenicnle e~·t.a emenda. 

N; 55 
Ao art.. !07. 
J.tcduza-sc a f8 o numero de auxiliares technicos e au

gmenlc-;;e: um St)cretal'io e um: protocoilista, élcvut:do-sc do 
um a lres c. uqmrrc de dactylographos c; de ser·umtes, addi
tuudL•-se na t.abcl\a ~· · 

Ordenado - · Graiificacão - Vencimento por cargo 
·1 secretario . . . . , . . . . . 6: IL00$000 3:200$000 9:600$000 
I protocollista . . . .. .. . 2:800$000 1 :ft00$000 4 :20Cllj;OOO 
o col'rigindo-so lambem u:t lnbe\la os numeras de auxiliares 
tochnicos, dacLYlCiS'I'nPhos e de sorve.n1es. 

J tist·i(icaçâo 

. Sendo a repnrticf\o dividida em tres seo._ões e mais na
tural que u numero de auxiliares tochnicos corresponda a 
seis Dara cacla 'l.Uil!\, justificando-se assim a reduccão .Pro
posta. ~ . :"~-i 
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A :DirceLo!'ia. Centra! earece1·:í _ mntllCI' _dm·re5}10ll~il'nk·ía 
continuada com as dem:us .rcparLtçous puhl1cns o será pro
;judicial ao ~ervi~.o atttribuir aos f.eclmico~ os trabal!IOB dn 
cxpcdienl.c, tornando-se, portanto, nccessana a crcacao dos 
caJ•gos do· que trata a emenda. 

(luanto no augmenlo ·do numero de dactyJogravhos :n 
~crventes, a neMssdnde resulta do facto de serem creadas tros 
:;ccções cada uma- das quaes precisa· ter tacs auxiliares. 

N. 56 

:Ao art. iO. 
Eiupprima-se a P!!lavr!l _- aritlí~eti_co - e tranlffitlt•!3$ 

·este artig(l para as d!!Posxcoes trans1torxas-. 

htsl'i(icação 

E' dcsneccssal'ia- a palavl·a cu,ia suppressão é proposta, 
€' quanto á !ransfcrencia do artigo para as disposições tran"'! 
sitorias a p1•opria providencia aconselha. 

N. 57 
Ao art. 1:10; 

' DP.pois das palavt•as - presento lm - accrosconte-se: 
«dentro de noventa dias a contar da data em que for promul• 
gacta - supprimam-sc as palavras desde - devendo - até 
o final do artigo. 

lttsli(icaçtio . . 

E' excessivo o prazo tio um anno para entrar em pleno 
vigor esta lei, jm:tificando-se por isto a emenda pr.oposta. 

N. 58 
:Ao art. H1. 
Supprimám-so desde as llalavras ..... poderido entretanto 

- até ao final do nr.U.go, 

Justificação 

Não ha convcnicncia cm deixar sob a ameaca de transfe
rcncia ~·unc,cionarios com direitos indiscutivei's' ·aos ·cargos 
que actualmcnté exercem. 

El\IENDAI:! ~\PRESENTADAS E!>l .l'LENÁRIO. 

N. 1 

A' ill'IJ]lusiuão da Camarti dos· Deputados n. 2{10, de 
1920: 

Art.. 1:1. Em vez do 20, diga-se «31 do maio it~ cada 
anno• ·• 

Sala das stl~sõos, 28 de sc.tembr.o do i 0~1 •. -- Miguel dtJ. 
~~;va.!ho. 
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Esta. emenda vba ampliar o pra~n pa1·a o Governo apre
sentar ao CongrcHso Nacional os elcmeutos basicos para a 
elaboraoão das lois oroamcntarias. 

E' natural qu c. encerrando-se deJ'initivamenr.c o exer• 
cicio financeiro a 30 de abril, conforme preceitua a propo
sição, tenha. o Governo o prazo de um mcz RJara organiza1: 
a proposta que terá. de enviar ao Poder Legislativo. 

A Commissão é pois de parece~ que a emenda §eja a{l• 
pr,.o:vada. 

N. 2 
Ao ar L. 13: 
Substitua-se o principio pelo seguinte: 
.r,AI.é 20 de maio de nada auno, o .Poder ExecuLivo enviarà 

iL Camara dos Deputados a prl)posta de fixaoão da desper.a 
dos Ministerios da. Guerra, da. Marinha c do Exterior, c o 
ealculo da receita geral da Republica; e, ao Senado, a t·e
lativa aos 1\linistcrios da Agricult.ura, da Fazenda, do Inte
rior e da Viação, para servir, de base õ4 .iniciapva das leis do 
orl)amento,) · 

Ao ar L. 15: 
Supprimam-sc as palavras t<a fót•ma tle pro,jecto de lei 

com)) «em artigos succcssivos na primeira .part.c, e 'na se
gunda parte, . 

Ao art. tiO: 
· Na alinea a, eJ\1 ver. de 5 :000$~, diga-se (500$:t; e, na 

alínea b, em ver. de dO:OOO$), diga-se d :000$000,. 
Itcstabclec.am-se os artigos 1:11 a 105. 

Ao art. 84: 
No § a•, cm ver. de ~nove>, diga-se: «cinco~, e na se

gunda parte, em vez de «nove, e «50 :•000$», diga-se: «cinco, 
c dO :000$000.,. 

'Ao art. 86: 
Supprimam-sc o principio e o § 1•. Inlercale-s.e o ~ 3• 

entre o ·2• c o 3• do art.. 85. •rransforme-se o § 2• em ar-
~~ ~. . 

Sala das sessões, 28 de ~e lembro de 1021. - .Ua!'cilio de 
Lacerda • . 

Esf.a nmenda abrange qUeslõc~· differenf.es e deve 
isto ser uividida cm Ires partes, assim resumidas: 

i', aos arts~ .13 c 15; 
2', ao ar!. •. 50; 
3', aos· t:at}il.ulns sobt·c bons Jlllhllcos, cuja SUJlprasaão 

fura deliberada ua ;.~• di~cussão, c modificaçõe~ d9,s ar,ts. 8t 
e 8li per.~cuccn~e~. a um daqueliO§ capjtul.Qs. 
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A primeira parle visa attribuir ás duas Gamaras Legis
lativas, simultaneamente, a iniciativa do orçamento da cles
pcza, cabendo ao Senado o estudo incial da que se refere 
nos Ministerios da Agricultura, Fazenda, Interior e Viação, 
o a Camara da que é pertencente aos 1\linisterios da Guerra 
1\Iarinha e Exterior. 

O Sr. Vespucio de Abreu, a quem foi confiado o exame 
especial da parte do Codigo em que estão comprehendi:.las 
as disposioões de que se trata, cm longo trabalho já publi
cado, sustentou a constitucionalidade da medida e opinou 
11ela sua acceitação, sendo apoiado pelo Sr. Francisco Sã. 
Oõ Srs. l<'rontin, Sampaio Carrila e João Lyra, isto é, a maio
ria da Commissão, acceitando embora a opinião de que a 
providencia não contrariaria preceito constitucional, mani
J'cslarnm-~c l.or:lavia em rlcsaccurdo quanto á convenicncia de 
~e r adoptada a reforma alvitrada. 

A segunda ,parte propõe que sejam reduzidos de 5 :000$ 
a 500$, e de IO :OIYO$ a 1 :000$, respectivamente, os limite~ 
d~tro dos quaes é necessario contracto, mediante concur
r!lncia, para o empenho da despeza relativa a fornecimentos 
e obras publicas. 

Não parece acceitavel a reduccão proposta, pois viria 
estender a exigencia de formalidades que, para acquisicões 
ou servicns de menor importancia, mais contribuem para 
augmentar o custo que para reprimir abusos. 

A terceira parte restabelace os artigos da pro,posic.ão :!e 
81 a 105, que foram supprimidos na 2' di.scussão, e modi-
fica os arts. 84 e 86. · ' 

A Commissão por um equivoco pr•opoz naquclle termo a 
suppressão integral dos capitulas V e VI, do projecto, pois 
.o intuito do Relator era eliminar a1)cnas o capitul J V. 

Está portanto ·de accôrd,l em que sejam restabelacidas 
as disposicões que se não referem exclusivamente :í admi
nistração dos bens publicas, v.~sumpto alheio ao Codigo ue 
Contabilidade, e por isto propoz o restabelecimento da maior 
:Parte dos. di~positivos de qu~ trata esta emenda, que julga 
assim preJUftiCada. 

Quanto ao art. 86, que o Senador 1\!arcilio de Lacerda 
it•lga em coudicões ele ser approvado com as alterações que 
~uggeriu, a Co~missão se manifesta contraria por entender 
que se não enquadra cm resolução semelhante uma autori
zação permanente para a alienação de bens. publicas. 

Recapitulando as considerações expandidas sobre cada 
uma das varias partes da emenda, a Commissão é pois, de 
parecer que não sejam approvadas as 1' e 2' c que se con
sidere projudicada a 3'. 

N. S 

Accrescenle-se ao art. 106, § 1': 
«Após as palavras «por espaço de tras annos)): ci:levando 

as mesmas recahir obrigatoriamente nos funccionarios do 
que se compõe actualmente o quadro da secção· de escri,ptu
racão por partidas dobradas do Thesouro Nacionab. O mais 
como se nchu. no referido paragra.pho: 
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Sendu u qwttlr·rr r.la ~eer;iiP de cseri,pluraçüu PU!' [Jlll'lillas 
dubr·adas du '.L'lwsour·u .\uciunal compu,.;l.u uuicamenl.e de 
J'urll'cillnur·iu:i l.ee!Jnieu.', 11il11 ~~· ,jJJs!ilka l[lll', cJIJ ignaldud• 
dn ullilllil;õc,;, vá ,;e prucur·at' uo.~ Ll•Jnmis depat·larnculn,; da 
aolJJJini:;I.t·a,;.ãu uuLr·o~ elemenlr.rs que l'alalnwnl.e ainda nf1u ;;e 
aelram l'aHJ!Iitu·izath< Clllll rJs cliyer>'r."' l'illl\lr.-; de :;ut·l·i"u" dn 
Clllll.a!Jiliclade ~;eral da Uniãu, us lJU<W::i luriam, pur· con:;c
g-u inl.c, qu u pa:;:mr pri lll c i t'tlllW!ll.u pc I a a tJJ·eucl izagcm t.:lllll 
grave [JJ'u.iuizu ·JH.ll'U u servi()u publicu u clamor·n~a ir;ju:;l.iça 
•t·m·a UfJI!Cllcs que, seu1 as yanlugr~n,; II~JJIIJJJet•aluJ'ias t•sl.liiJeli!
~itlas a~'ll!'a pulu ar·l.. 107 do pr·u.iucLu em dbcussão, moure
jHI'allJ Hllllll:i e aunus, naluralmcnl.e pam Lut'CJU mais lal'lil.: 
u premiu du ,.;cus c;;frrJ•J;os r.! dedicat:ão pela e:;peciulidaue a 
:;;JU cat·gu, puis que uingucm l.rabalhu sem Ler· uma aspi
l'ftl;ãu nu um e:;Limulu que anime e cunfurl.e. 

J'\c:;l.a:; euudi()üe:;, u addil.iYu prupo:;l.u é de grauuc al
C!HH:e c de iulcira jusli~,;a, pun•ecnclu mureect· a approva~ãu 
dt• Seaadu. 

Sala da:; :;e:;:;,iu:;, :!ti ele :;el.cmbru de 1 \.J:.!1 • - Benjamin 
llctl'/'fJ81.1. 

l'.\1\EC:J::It 

A prnviduuda pt'II!JIIôl.a é ju:;La u a Cnmmissãrr. deu-lhe 
o seu apo iu e um a:.: mnr.l i l'il:a~.:üc,; que sugc;·er i tt, esl.audu por 
ist.o e;;l.a cmcntla v 1·ej ud i cada. 

!li11 dt: Janeir·n, tl Llu IJIIVemlJru de 1U:.!1. - l'anlo tlc 
Fruulill, l'r·:;hlenl.e. - .!'";,_. L!tm, llcllllur. - Fnlllci8cu Sli. 
- Sal/lpaiu CornJu. - \·,·Nt•llcio du :1/n·,:u, ve11eirlo quanl.n 
ús CIJICII'tlas aus al'l.,;. :J" t' 10. dr~ acer'rr.·du euu1 :;cu !JUI'Ccer: 
)JUI'CÍUl . 

O Sr. Adolpho Gordo -- ;-;,., l't·e:;iueule. e>l.und" au>erlio 
eles I a Capital u jJlrt~lt·u rcpre:;enlanl.e · t.le 1'uJ'IUII!lUUCrJ, Sr· • 
.llal!ul~l .Bnl'lm. di:.;nu JJ11:JII·IJ1'11 da t:utlllJJis:;iirr Liu .ltrsl i<;a'l" 
c Lur;islt\l;iio, c csla11Llll al'1'1!eLus ü C_nrnrni:;sfll.l a:;:;uJ.IIIJI.o:; im
pr.IJ'I.aulc:; tJUt: deJJJallli.UrJJ du urc;Nwm. YCI!ilu r·c~pc_!l.u~aJJil'l!i.e 
pedir u V. Ex. ~~~ drgnn de nunWttl' um ~tJIJ;ltLuLu [llll'a, 
llaqrt,~llu Cummb:;iin, J'unccillllt\1' duranl.c 11 LCJIJ[Iu de sua au
scnciu. 

O Sr. Presidente - :'ill!lliJÍrt, !JUI'a sub:;liluir u SJ•. ~ltt!llld 
Liol'lm, na Conuui:;,;iíu tk ;IJrslil:a u .Legi.;lut:ií", u ::lt'. Anl11!1io 
~la,;~a. 

t:ontintm a lJur·a dr·,;l i nada ao expedic•nl1~. Tem a p;!itt
vr·<J n ::;·r·. A\l'ttl'" d1~ Cat•l'tt\hr•. 

O Sr. Alvaro de Carvalho(') (muviuu:ntu riu all•.'ll('riu) 
_ ·::ir·. l'r·csitleril.r•, tilll'JII'I.'·liendidn hu.k. uu dw;.:ar a csla t:a
J>il.al, Cll!ll a nnl.icia de un1 ,inl'!lal rmde :;c ul'l'it·ma que cu 

(''r E:;Lc•. di:;cur·:;u nii11 !'ui t·uvislu pelo orador. 

S. - \'ol. VIl. 8 -· 
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ll'11t:xu a missão, lJUl!l'cJ'lllll J!ciu ~:r. Ur. \VaslJiut;Lun Lui~ 
l'J•e:mlcnw uo .l!;star1o, Liu :;ul!u<LJ' a;, u[Jituuus !lu sun~tdu de ,,.";. 
luJLtJ lilll llClJUl'llU a lll'UjlUSlLU UUS iWUULuuituunLu:; pultLÍt:U:i 
tjltU jJJ'UUt:l:lilJllllt a :\ll~llll lllll'lt a IJIUJ~au t.lu l'J'IJólUUiltu Lla Jlu
[Jl!JJ!Jl'.U, llu JuLuJ·u LJLI<LLI'tUlllllu, uc.ru cuHtusLar us:;a nuLie.ia . 

. >:-1, ltu JJJunwuLu, IJLI awua utJcuva:;:;u a pusi~ftu, tJLW 
Ullll' Ul'a UUUlllJUJ, Uü I UjJl'U:iiJl\LallLIJ t.la O[JÜÜau do parltdu, 
CU!IIll :iiJU !eUtll.'l', U Sl 1J l'l'U:iltJIJllLU du lllUU J!;:;tadu lllC LiVUS:iL> 
cuHV!liauu a auciJJLat· u;,:;a uu:;:;au, u,jJ a LeJ·ia recu:;ado • .!!! a 
Ler la l'UCU:iatlu, ~~·. 1' l u:;u.lüllLU, lJUl'lJ LI e Lendo llUII1Pltl'ecillu a 
l<uuvuw;au uc cl tlu J Ltnllu, alll ii uLCJ ol.iedcl.lcndo tt couvie~Zlu 
ue que e.;uultu:.. u uwtliUl' llellLJ'e us uwlltul'us pura suJJ:;LitUll' 
o illU:iLl'e ;:ir, BtJILaulu l'Cotiua.l:uuilu /Jt:m; upuiu.d,os.) · 

lllle!JzmeuLo, ;:,r. 1' t'UoJt.lenLu, guzanao da (lOUfianca du 
parLiuu uw ::;, l'iliiJo, amua ac;ol·a, Lendu (lQUVivídu na cuu
Imn~a ou:; ,llllti [Jl'llwitme:; ulie1cs, cu pu,;su affirmar peraute 
:.i. i'>a!)üu quL:, quautlu u l'J·e,;Jtlunlc tlc ti. l'aulu eonl'iou ao Dl'. 
Uar1us l.lc UaiuJJU:i a uu:;tiii~J ue ,;() uuLemlcr llUI1l a;; fOJ'Cas da 
pol!Lwu nauwual, jJltl'a índJeal'CJJI u JlUiile Llu lJr. Al'Lllut· J:ler-· 
11arue:; uuu1u u:.uHlluaLu a l'l'Ctiltll)ttuia ua i'lacüu, ti. Ex. hau
rira <l :;ua llUllVW!:UU llll ujJJlllUU uu jJal'tiUU peJu qual fOra 
clc1Lu vara l'ru:;iucule, üJZJa-u. ee1:Lu uc que contava com a 
ljllatit unalllllutlade L!u J'aJ~, a nau ser u E:;Ladu do lllo. üraullu 
uo ::>ul, LJUe aLe euLüu nàu se pruuuJwiára. 

Eu íura Le:;Lemuulm, eu fura portador da mauifcslacão, 
du il!u:;~ru .bl'atilluH·u, Dr. i'>ilo l'evanl!a. · 
'· · Ai nua ~;tu l'al'is, ::; . .J!;~. uw (lummuuíeava que o Estado 
do llw Lle J uneiru oLL:;LunLa vu a lli.llldíuaLUra do D1·. Art.llur 
Bemurlle:;. Ullec;anllu aqui, JJUI' Ullla L!u,;:;us sUr[Jl't!Zas que u 
politiua lJl'LJlJllra, ellcgauuu aqLtl, pela manlul, o Dr. t..:arlos de' 
t..:ampu:;, esLU era lJUt'LUllOJ' da manircstacüo da opinião uc 
::i. l'auw. Não lu i " Dr. Cal'! os Jc Campos quem me com
muHwuu essa dee1sl"w, lu i u Dr. Jlluui~ budre, representante 
da politica da llalua . .l!.L'll este que l!Je eullJ!lllllllCU\'a que u 
.I.Jr. Carlos Li e CanJ]Juti era pot·tadül' LiesLa dec1silo, cum a 
qual o .c;:;LaLiu da .uaum e:;ta v a de lJ!ellO aceurdo. 

Uuanlo au EsLU:tly L!e l'ermuubuco, não fo:;:;c a pávau~a 
'que a ~euuL·u:;Jdutle Llu Vt'. José He~ül'l'll sellllH'U esLu.beluce~. 
entre uu:;, lJUl' iuLeruwditJ Llu mtlWU eoLJ.Lieduo l.Jr·a:;ilca·o qu, 
su cl!aliJOU tialJinu .JJat·ru.,u, e eu Leria Lluviuas subre a resLri
t;t;àu tJUu ti. Bx., re,:ltun:;avel plJlu [lulüwa [Jlll'llam!Jucu'uu, po
(!urill IJ:;LaiJelellel' a ri.JspeiLu da l.lanuiLura do Dr. ArLl!uJ 
ljumaJ·uu:;. Dudus uii p;·ecL'uunLus, portim, e:;sas duvidas nii~ 
existiram pura mim. · 

Nestas eoudi~úe:;, Sr::;. Scuadu1·e;;, repuc;n~r-me-hía u 
esLa hom ser porLatlor du palavras ele acllurdo. Nunca dclXOJ 
duvidas sobt·c a minha aLLttudc nas luLas poliLicas. NusLt: 

. momento, CJLtanllo somoô ttlJJ'emiado:; por uma si~uacüo. qui.\ 
nos crüun, :;ew o direito de Lermos um cauuiualu eu1 unm 
tConvcnt;ão que se deixa t•iditJLJlari~.ttr, . LlLHmdo Lodos dcv iam 
csLar pt'Ci:il.lnLc:; u cllu, pelo:; uomprultlls:;o:; unL!J!'lUl'C:;, quasL 
que Ullall!HICS, CUJII UXCCD~Uu du .bLado do itio Umudc du, 
Sul... : 

ü SI\. MoN !li SODI\IÍ - V. Ex. ciLe quaes são os respou
savci:; por csLa :;ituacüo. 

O Sn. ALVAllO ui:: CA!tVALllu - Os ru~pousavcis por esta 
piluucüo, meu illustre cullcga, Süi,nos uús Lodos. 

' ,. 
t 

I 
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,. (I lillllrt:, qrru Jm vuuuu .:il.'.'i, u l':ir. Sa!Jinu Hat'l'I)~O, ex.
[lllt:ava--llle >'IJIIIJ>I'I' " :;IJII l]llil,,l diJI'Ilu :;ilencio na tribuna 
pal'laiiiUillar. ~JiiiJII'•.J !JIII!. IJI; J!ru Jlllt'i,;ll·llLava put'iJUC nüo 1'al
Jusu, jJut·quu nau e:HJ!areum ma1~ xezc~ a,; tli,;cu,sões di. 

' ' "" I Zlll-JlW IJIIC :tSSIIII JH'oUüCilia ]llll'ljll·l', 1'111 1'1!/;l'll, IIli J3l'llsiJ, u,; 
humen,; IJlllJlwo,; su scrvu111 tia tmlal·m rmra ummlLar o peu
samen tu e nuuca i'at·a r'Xlll' i 111 i r a 1'1! 1·tl:u.le du que pensavam. 

O ::llt. illoi\JZ 1'•Jlltu~ -- \'. Ex. diga rJlllli!S são esses ho-
mens. . , ·.• 1·._,.,1 • 1 . ~ ......... -"""' 

O Srt. ALVAJto ug C.lt\\'.IJ.au - l':iiiu doLtS homens. São os 
Srs. Seabra c Bezet·I·a, tJUC ni"ro quizerant chegar a um accór-
üo ua t]uc:;Lão da Viue-l>rc:iidenuia. •· 

O Srt. ilfo.NIZ l':ioJmJ~ - :\ão a{JOiado l Não for·am elles os 
rcspuns:l'l·eis po1· c,;,m siLua~fto. 

O l$tt. ALVArto m: CAttVALHo - l'e~:.o li~cuca ao Senado 
pam discnLir, embora tardiamente, uru problema, que ó na
cional. .. _ . 1 

Nesta lwra, Sr. l'residenLc, que Lenho a coragem pes
soal de ter· um candidaLo, o que é um direito meu; nestv. 
hora cm que musLr·o a minl1a coragem, justamente quando 
se vaiam oB poli Licr~s. afJ'irmo qual o candiduLo. 

Agora, o que nii.u é legitimo é que, lli.IUCllcs quu Lecm a 
certeza de que u Sl'. Arthm JJct·llanles r"· um liomem Li c bc!ll, 
nfto o ulli'cndam d;1 tlil'fama~Jão que conll'a ellc se faz; 

O ·Srt. M0Nlz Sowu:; - B V. Ex. não tem certeza de que 
p Sr. Nilo Pi,çauha é am homem d•J bcw·? 

O Sn. AJ.Y,\ItO Dll G.liWAJ.Ho -Tenho a cerLeza. Mas eu não 
Sll\'Cl'llU a impr·erJsa, que csl:'t, eomu dizem VV. l!;l!;x., cot'J'Um
pirlu. · 

O Sn. Ar.V.\ItO UE t:.IItV.ILHO - Affirmou-se que a cunrli
dal.ul'a do St·. ·ArL\tm· Bernardes n~sccu cm Caldas. Não. E!la 
nasecu de uma Lrtu.li~Jão feita twla sua houorabilidadc. 

0 Stt. Vm;Puuro m: Allln:L: -- :"\a.'i'L'll de um conluio. 
O Sr:. A. AzmmtJo - Nftll a 1 11ri adu. V. Ex. não tem razão. 

Si nasceu clu uut coluio, V\'. El!:x. larubem pizcrum parLe llu 
mesmo. 

O SR. FruiNCISCP SA - l!alria c Puruambuco estavam cn
~ão nesse conluio. 

O Su. J.\LoNiz S<.1mul - .l'uo;:;u ul'Jmnar que não Lomei parto 
.cm conluio algum. 

O Srt .. b'nANCISCo SA - Mas Balda e Pemambuco u:poiundo, 
como apnial'nm, a candidatura o.!() s~. Arthur Bcrnal'des, toma-· 
ram parl.u llCti~u co·nluio, si <! fJUe essa candiclalura naticeu ele 
üm eonluio. . .... 

ü Sn. J\luN tz 8unlt~: -- A Uah i a ap11ümt c~,;a canúiclaLtll'D. 
:m!.e,; .ú12 ôel' uma 1;andidaLma Ju conlnio. No momento cm que 
;:lU abriu esse aby,;rr\0 que Hfin IJOLiiamns ll'anspur· .•• · 

0 Stt. PAULO lll> ]i'llON'l'JN - Qual o ubysmo'l 
· O ::ilt. MoNiz SUD!tl~ - Abysmo {J uma palavra muiLo fac:tl 

de llei'inir. Pergunte-o ao honruuo Senador .paulista •. 
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o Srt. P.IL:Lu JJ:·; l'llll:'\'1'1:'\ - l\la~ roi v. ]!}x. quem clis;(l 
!I{I!JS/1/U, 

O Sn .• \J.V.IIlll DI\ C.IJ:Y.IJ,Jin- Sr·. Pt•t.•,;iduulr•, fui um cull·· 
liri" Plrr qrw t.•lll.t·uu 11 Dr·a~il i11!.eir.·o, rrr!o,; serro reprc~e·nLauL•::; 
prtlilieos, menos o E~ladu dn ltin Grande do Sul. 

O 811. Mo r; 1~ Suurn~ - !\a ucr:ao iãt.~ uãu !ta v ia conluiol. 
O Sn. ArX.\Itll DE Co~m·.1r.nn - Fui V. Ex. quem rue cum. 

111Urricrru qn1• S. Jlaulo l.erin t'l•snlvit.!u aceuiLar a eaudidalura 
de• Sr .• \rllrur Bernar·dcs c que a Halria Lambem aeeeilava., 

O Srt. l\In;-.;1~ SoliJH.I~ -- Cnmmuniquei pot'lJUU lravia corren-
lr::, nn"[1a i~ que d<Niam cnnsull.nr n upimão nacional rnu·a ru-
:.;nlver. 

O Srt. ,\rX.\110 llll C.\IIV,\LHir ··- J'cl'(lôc-mc V. Ex., Sr. l't·e
~i,brlc, pcrclüe-lllü u Semtdn qtw ru l.oma:;:;e mais algun~ mi.
Tilrln~ ulr:rn du que queria. Ma~. JH!8La lrom i.lc lrcsilw;ões e de 
de:;v íus, l.enlro a ecl'lcm du qw: 11 par!.icln rcpublieano de São 
l'aLtlu, au qLtal pct·Len1;u, J'll[H'L'sr:nladu pelo Pre~idenlu claqLtel!n 
Jt;,;I.udo u pelo~ ~uu' elrdt:,;, e:;lt't t't::;olvic!D a ir a:; urna,; Bu~
Lenlar o nunre d,u:; cundidalu,; da eortl'l!lll,\ttu do!:! dr.• .iunlw. 

:'lã11 é J1ll""ivel que não llllS cluem u tlireilo ele olcr n opi
<tr:iin eon:;uprmia, eon1o ,iCt cli:;:;e, lia pouco, pela qua:;i unulll
miiluLir: tlu Ht•a:;il. 

E:·a tJ que eu linlra a di~et• Cllll1 rela~ãu ú nui,iciu de nm 
,Ítll'lllll que aJ'l'it'JWJU lt·azer cu u rtti:;~[tu r.lc suudat· ú~ opiniin•s 
110 >:rml.idn tle lllll aecr!nlo a pt·upo:;ilu do:; ncunLecimunlus po
I:lil~"' que pr·eocc!lpum a NtH;ftrl. (Muito !Jcm.: ·mnilu bem.), 

O Sr. Ppesidente - 'l'er11 a vala v nt u Sr. A. AZJ,!I'I:do. 

O Sr. A. Azeredo (uw·triuwnlo ela aUançilo) -Sr. Pru.,i
Llenl.u, não pt·clcadia, ainda hoje, occupar a at.Lcnção do Sena
do; enLrcLanlo, i'oJ•çudo pelos apar.lcs qtJe acui.Jo elo. t.ltu· n tJlll! 
ü Smrut.ln ouviu, i'ui obrigado a :;olicil.at· a palavr·a, at'im du, 
:111 meL! illusll'c amigo, reprcsenLanLc elo JTislado do Il.in Gt·urt
dc dn Sul, explicar· aquelle qnc dei quando S. Ex. al'fit'lllllll 
que houve um conluio para impór a candidatura do Sr. Ar
Lllur Dcrnurdc~. 

0 Sll. VESPUCIO llll Ammu- Houve ... 
O Sn. A. AzErtEDO - Desai'io o honrado Senador a dizllr, 

um que consistiu esse cop.luio. 
0 Sa. VESPUCIO DE Ammu - Direi depois a V. Ex. 
O Sn. A. Azu:n!lDO- Conluio por que, Sr. Prcsidmtl.c, si 

essa candidatura foi lcvanLuda aburLamenlo perante o paiz; 
si Joi ueecila iJbl' !mJus os Esl.uLius, com cxcuv1,~iiu üu du !tio 
Grande do Stl l ? (llausa..) 

::lecundado pulu nub1.'1: ::itmadot• du J\iu t::mnt!L•, ntuilo J'i~ 
vura ver si era possivel chegar a uma soluoüo ..• 

Sa. Vu:sPUCIO DI> Anm:u - A uma soluc.üo republicana. · 

O Sn. A. AzEm>oo - ... segundo a qual pudesse u llio: 
Gramlc do Sul prestar seu apoio a essa candidatura, cousi.., 
clorada nacional. 

O Sn. MoNIZ .Sonml - l>roLeslo. Nüo era nacional. Nfi.C\ 
apoiado. 

4 
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O Sn. A. AzllR!lDO - Si V. Ex. ciL:ll' um ouLrn Est.aclo f!llC 
aiJ! então a ellu não udhcrissc ... 

O Sn. }!nrm Snnn1l - E;;sa canclidal.nra :;6 seria nacional 
si l'ossc indicada pnJ· nn1a Cnnvcncftn Nacinnal. 

O S1t. A. Azmumn - ... c:liJ•ni qun clla nftn ~~ nacional. 
O Sn. GnN-r.,\Ln flnLEllfB!lllr. - Fn!'am ns Govcrnarlorcs dns 

Eslarlo~ (jnn :u.ihcJ•iJ•nrn n rss:t candirla!nl'[i, c nftn ns E.sladns. 

O Sn. :\. AZ~>:Illmn - Os C:H\·r•r·nadnrr.s ""' Eslarlns, nn 
nosso regímen, meu collega, rcprcscnl.am os parl.idos cm 
maio,·ia. cxcrcenrln uma Jll'Cponclcrancin qunsi absolnt.a cm-· 
qnanLo se conservam no govemo. 

O Srt .• T!lrtnNY.,rn MnNTEI!W -E' porque I cem os vnt.os nas 
miins ... 

O Rn. A. AzEI\EDn - E o hon mdo Senador por Sergipe, f!U e 
arahn de me apmtcar, é nma clcmnnsl.raçiin viva disso, porqoe 
não r,órlc nc:;ar, ncs\.u recinl n, que n Sr. Pcr·cira Lobo nãn seja 
n ehnfe r.lo l'al'Uclo Ilepnblic:r.mn de ~ru Eslarl", rlo pnr·t.idr, que 

renlment r: cxi~lr: ali i. 

O Sn. GONÇAT.O IlOLEMB!lrtG - Mas não t) Sergipe; scr:í 
r.llrfr dr. qunlqncr parl.iclo, ma~ n:1n ri n E~tarln de Set·:;ipc. 

O Sr.. A. :\:mnEDo - ~las R. T~:x .. Sr· . .Perqidrnlr, l'ni 
elrdl.11 JlP]tl par·! idn de CJlH' rra elir.fc inconlr,lav<'! n Si'. f!'l'-
ncml O! i v ri I'U Vallarlão. · 

O :'r.. GnN{!ALO IloLE)lllEnr. - E' eon l.ra cRsc mal qur, à c
vemos reagir. E' n comceo rla rcac~ão que se cslCt dando agora. 

O Sn .. \. AzE;1tmn - S. Ex. o 
na.l\ia nc:;ar(t que a canrliclal.m•a fln 
1.rnhn. fdrln acccil.a pcln ;;cn EsLaclo? 

l1nm·adu S•~nnrl(ll' prla 
Sr. Arl.lmr BrJ•nm•rlr.R 

O Sn. Mo:m SnnliJ~ - N:in nr:;n !.cr sido accciLa, mas 111'0-
t.cslo qne seja 11ma candirlal.urn n'lwinnal, pnrcrue a Bahia n~c, 
é a Nacão. 

rO S.tt. A. Azlln!lno - Mas nãn são os Esl.ados que consl.i
lu.~m a Nação ? 

O SR. MnNtz Sonrt1~- Nt'1R snppunhamns qnr rm uma can
r!irlalma naeional, ma~ nãn foi. 

O ~n. GoN{:AT.O nnr,tDlDimG - E~;;a rl um mal rle raiz. 
Qnanrlo sr fulla nn~ 'Eslarlns, é ensl.umc referir-se aos Gnvcr
~arlnrn~. o~ ~~nhnrr.~ dos Estnrln~, como o~ :fnzenrlrirns eram 
srnlwr·es rm .'Hla~ l'nzrnrlns, no rrgimrn passnrln. 

O Bn. A. Az!llumo - Pois, si n Sr. Arl.hm· Bcrnm·dcs foi, 
como affirrnam n~ prnp!'ins Sr'n:lclnr·cs qur. me aparl.eiam, um 
ranrlirlaln nacional, c.omo poderia ter rleixucln elo o ser só por
qnr. uma lul.a c'sprcial cnl.t·c as canrliclal.uras á vicc-I1rcsirlcn
nia rla H.r·rlrhlicn, pr'Í\'011 n Sr·. Arl.hnr Bcrnal'llC\s dn aroin r]c 
qual.ro :D:~I ar.lns ? 

O Srt. MnNtz Snmu:: - Pnis si r.'<sm; rfttal.rn Esl.arlns rcl.i
raram sr11 apnin nn Sr·. Arl.hur· nr.,·nnrrlr~s. r.ssa eandirlal.nra 
nüo estú Qm corHl i~iír,; de sr1· nneinnal. Disse-o em L r os llis-
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rursos successivos aqui. Si V. Ex. crncr que cu os reedite, 
,.r,m nutras ~nnsidernr;õcs, fnl-o-liri. 

O'Srr. A. Azmullln- S. Ex. púrlc fazei-o,, Sr. Pr•LJsi
den!P, c cn n.~!.arei aqui J1I'Ompl.o para ouvir· a S. Ex. Ma~. o 
mais curioso ... 

() 811. ALvAno DE CAnVAr.no -Em mat.erin rle rcvela~.õe~. 
ri JWPr~iso rtuc l.ucln sc,ia rlil.o. 

n Sn. Mo:-o~: Sonm::- Prrfrilnrnrnln, lnrln. 
·o S11. íArNAno nE CAm'AJ,nn -· Mas a. minlln pcssôa é ut.-

1 i'l:;icla por essas rcvclacões? 
O Stl. Mn.NIZ Soom~ - Não. O qne tí fóra rlc rluvida, po

rt!m. ,1 IJllt'. oi lrnn\'1'1' al~t.llna rp.JI!ixa a rcsproilo da~ JJJilliJ:l'i 
J'i!Vr·lnt·,:il'.", RPJ':'t 1'01' lm·n1n ,i,Jn Pxrrssivas n nllnca pn1· dr!fi
eiPillC's. 

n Sn. A. Az~-:JH:no - . . . o qnc 1\ mais inl.e!'cssante ó 
que n l!nnJ·ndo SrnnrloJ• pr!la Dnliin. qul'l tanto me honra com 
"' sroug apartes. se rrfir·a :í. tninlia pessün. a respeito do scn 
tlisenrso. comn si ru liouvr.sse acrriln11o n crue S. Ex. affir-
m:tt'it. l~nl.rrlanto. nssim não ,1. . 

S. Ex. - pérrltH)-rne n 11XpJ·r~Rfio - ,; o menos compe
tnnll! para ap~i·lr•ar-TIIL' qnanrlo "ll Lt·tüo dr cnnrlidnlm·n pre
sidrneinl. 

O Sn, MnNJZ Sonm~ - Poi' que ? ! 
O S11. A. Ammmo - Por nmn razão muito simples: es

tavnmos de nccôrclo ... 
O Sn. Mmm: Snnm~ --Ma~ pn1• qnn rnzfío nfin r·ns.~n ~fl~r-

Jr.al-o Uf:O!'U? . 

O Sn. :\. A:;mrmnn- No PnRn, nfin prlrlr. nn nfio rleyr. 
O Sn. · Mo,NJZ Snnn1~ - Enliio nfin estamos de accôrdo. 
O Sn. A. AZEI\1\IlO - ERtnvnn1os de ncr.ôrclo r.. enlfi0, 

S. Ex. rnlr.nr!in qnc rn andava br.m. Est.ranbn a nl.til.mlc de 
S. J~x. poJ'fJile nbsnlnlamPnlc ainda não rondei. 

O Sn. MoNiz Sonnt - Explique V. Ex. melhor o seu 
pensamento. 

O Sn. A. A:;mmmo- Eslnn r!izr.ndn qnl} niio morlifiqnr.i 
em nada o meu pensamento de ha cinco mezes. As minhas 
idéns hoje são as mesmas ele ent.ão, quando eu estava. ao 
Indo de muitos outros illusl.res collegas que aqui se ar:ham 
neste momento. c que sustentavam, como eu, a candidatura 
do Sr. Artlmr Bet•nnrdes. 

O Sn. MoNIZ Snom~- Mns V. Ex. ninrln mantém a can
d idntlira Seabra? 

O Sn. A. AzEREDo - Naturalmente. Nem tenho duvida 
sobre isso ; mantenho-a sempre. 

0 Sn. ALVARO DE CAnVAT.IIO - Mantem-a sempre com leal
Lilldo cxtraordinarla, 

O sn·. YESPUCID DE :AnnEu - Devo fazer nota!.' que, neRLs 
quesliío, V. Ex. nüo t.eve sempre ao SCll ludo todos os snns 
eollcr::·as presentes. 
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O SR. A. AzEmmo - Sempre cst.ive collocado em uma 
uniea posic;ão. Nunca os nwus honrados collegas me encontra
ram ecn situur;ão dubia 1111 c~lli posic;üo de deslealdade; nuncu 
me viram falt.at· a eOillJ.II'flllli,;,;os c:onll'allidos, 11em trahir as 
minhas idéas r> o r inlcrcs~es subalternos. 

O Sn. V1~sPur.co DE Anrnru- Nem V. Ex. foi accusado de 
deslealdade Jw;;te recinto. A queslão não foi collocada nest.a 
Iencno. V. Ex. Hemp1·e rwocedc com lealdade. 

ü Sn. A. AZEI\EDO - Quandn se clccidiu, como disse, a 
cmllliclal.nl'::t ArLhur Bernardes, ella era considt•racla na
cional. .. 

O Sn. GoNçALo RoLLgli-TBEt\G -· J~n divirjo absolutamente 
dessa asserção; nunca n foi. P6dc Ler sido dos Governadores 
c nfln tl·o pai r.. 

O Sn. A. Aímmmo- ... aLú o dia em que SS. EEx. rc
'':OIYcram divergir. 

O Sn. MoNTz Soum~' ·-Discutimos que se trate de um can
rl ida lo nacional. 

O S1t. GoNQArNES RoLLEM.BEfiG - O Sr. Arthur Bernar
clr.s nunca foi um candidat.o nacional. 

O Sn. MoNIZ Sonm~ - S. Ex. devia fazer como Voltaire, 
qnc dJzia: del'inamos os termos. Definidos, é passive! que, 
anando se l'allur cm candidalura nacional, nos possamos en
ti:mder. 

O Sn. A. AzEREDo - Si eu tivesse um diccionario á 
mão, teria de imitar o nobre Senador pelo Dist.ricto Federal, 
quando aqui se tratou do sentido da palavra «exploraclio•. 

O Sn. Ar. VAHO DE 0.\P.VALI-IO - E' um recurso. 
O .Sn. MoNIZ Somu~- i\la~ eu não tenho, nem nunca Lil'•) 

o intuito de levar a discussi"u' para r.ssc terreno. 
O Sit. A. ,\:t.t"riC.DO - ü que eu affirmci, acom[lantlundc 

o qtH• cli~;JJ n la.mmlo Senad9r por S. Paulo, foi q_uc o. e~n
f]idatura Arlhur Bernardes Lmha o consenso quas1 unamme 
da :'lar.ãn, cxeeplnandn-se liin ~~:11mnt.e o llio Grande elo Sul. 

o Sn. ·GO,NÇALO lloLLEMBERC - Protesto; elle não tinha o 
consenso da Nacão, mas o dos Governadores. 

0 SR. VESPUCIO DE ABHEU - iApoiado. 
o Sn. A. AzEREDO- Mas os Governadores representam o 

pensamento politico cjos Estados. 
O SR. GoNÇALo .JloLLEMBEf\G - Mas não representam o 

·11cnsamento da Nação. 
O SR. JERONYMO Mo,N1'Bmo - Apoiado. 
O SR.. A. AzlmEoo - V. Ex. não t.em razão neste ponto. 

O Governadot' elo Eslado da Bahia não é ho,ie o chefe da poli
tiea bahiana? 

o Sn. P.~ULO nE Fno.:-<'.l'lN ·- Na opinião de alguns, não 
::;1'\'Ú .•• 

o Sa. ,\\oNll SonaB -- Já so vê que a divergencia é quanto 
i in lerpre!.U(iãO elos termos. 
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O Sn. PAur.o nrl FM.N'rrN- Isso é rio nccürdo com n ori
miio dos Senadores da dissidonciu. 

O Sn. A. :\zr"rRrH• --- Lng,n. SS. T•:l\'\, i"• r[IIP P~lito rm rli
Vr-l'goncia. 

O Sn. GoNÇ.IW nou~MBJlllG - Na Bahia, é di!'fcrcnl.c: -
tml.a-sc !lo povo ba!Jiano, que sempre esteve á frente das li
bm·duclcs publicas elo Brasil. 

O Sn. A. Azlllumo - Da mesma fúrma que a gente de 
l\linns, e S. J~x. não pódc conlcslar esta verdade. 

O Sn. Go,NÇALO Ror.r-EMBEHG - Nada disse contra isso. 
O Srt. A. Az11n~mo - Assim l.ambem a gente de Ma !.Lo 

Grosso, que nüo precisou, nos transes mais difficeis da sua 
vida, como succerleu dmantc a !llllerra do Paraguay·, de ou
t.ro;; rccur·sns q11e não aquelles de que dispunha. 

O Sn. GoNÇALo RoLllli!BERG - Lr.vada a questão para 
Ps~e tenrnn, V. J~x. ver·tí, peJas rsl.nU~I.ien,;, qrw qnrrn a fez 
fn i o noJ•I r d•1 Bras ii . 

O Sn. A. Az8RJmn ·- Prrrlãn: estou me re!'erin(Jo an g,,. 
tarJo rle Mal.lo Grosso. QIIC l.rvr dr ex]lc!JiJ' os inm~m·rs elo 
~cr1 t.rrril.nrio r~om os proprios r. minguados recursos dn quo 
rJigpunl!a. E, q11anln (r polil.ica dos gowrnarlnrrs nos lNocl·nq. 
cr1 rleYo dizer ao illus·t.re Senador .pnr Sergipe c no Senado 
que não r: o Pr•rsidenLe actual dr Mntt.o Grosso quem a dirige 
naqnclln unidade da FedBracão. 

~las, SJ•. J>resirlcnl.r. o qrJP me lrouxr. ú l.rilmnn fní n 
palavra pronunciada pelo meu iltml.rf\ amigo, Senado!' pelo Rio 
Gr·anclc (]O Sn!: - cnnlnio! 

S. Ex. d]~,;r q11r r; eanrlirlul.ur·n do Sr. Ari.Jmr Br.rnarrles 
na:-rcu ele 11111 ennlnin. 

Desejava CJIIC S. Ex. me r!isses"c qual foi esse conl11in. 
O Sn. Vllsrw::ro 'rm Aml!lu - .T:í drcluwi qne rrc;pondrJ•r.i 

dcpni~ que \". Ex. Li ver terminado. · 
O Sn. :\. Azr.rmon - Neste casn, son obrigado a drl.or~ 

mr. para onvi!' o honrado Senador o depois cnnl.csl.ar as snns 
f)nn.,idcrar,.flrs. afim rle ficar· o Sr.naclo P!ncidnrlo rm relnGiifl n 
rgl.e l.opieo, isto é, o suppOr S. Ex. que a cnn<lidat.ura do 
Sr·. Ar•lhnr Bernm·rlr~ seja prnvcníen1o rir 11ll1 conluio. 

O Sn. V:\c;pur.rn nr. :\mm r• - Oppm•!.nnnmcntr. n rlrrnnM~ 
trarei. 

O Sn. A. :\ZilrtJmn -- f;j n;.;sim ~. scnt.n-mr.. mesmo sem 
rr.sponrlCI' an que dis~c " ;;;, .. fr·inru Mncltnrlo na Avcmdn. 

O Sn. Y~<.srucro nE .. \nrum- Ag·nardnrni qnr Y. Ex, l.or·
minc n scn diseur·sn para rrspnnrlcr·-Jile rm l.nrlo;; ns pr!nf.ns. 
V. Ex. sabe que l.cnho ;:;r.mtlt'C a fr·anquczn r a cnPn:;mn das 
minlm;; opinif•c,;. Nada nw fm•:í rr.ctH1!', nmn linha siqr1r1', da 
nll.il.udc qur. assumi. 

O Rn, FnANcrscn SA' - Hn ele ser difficil n V. Ex. tli
WJ' Pm (]III' consisl iu n eonlnin, if''DI'fJll0. si l'ni um eonluin, 
clP!Ir! l'izrr·nm Jlll I' i r ·i !l B;;l.nd"s. 

O Sn. P.ll'r.n DB FnnN'I'IN - O r.nJwrniPnl.e ,j não clemo
l'ar u eluciclucuo desl e ponto. Quanto mais depressa melhor. 
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O Sn. A. Azllnr.no - Por esta razüo r\ que me vou scntm·, 
afim de ouvir S. Ex., respondcndo-llJc em seguida com a 
1'J·anr1ucza de sum!)ro o com a coragem das minhas convicçlír~. 

O Sn. PAUto DE FRON'riN - Apoiado. 
O Sn. A. Azmu:oo - Sento-me, aguardando a palav.ra dn 

meu illns!.rl' nmigo para concluit• depois o meu discurso. 
O Sr· Presidente -- 'l'Pm a paln\"J'a f> R r. Vcspncin rlo 

Abreu. 

O Sr. VestlUcio de Abreu (') - S1·. Pt·r,,idcnLe,. ,;emprn 
Lenho nw nh,;l ido de I.J•azer para o rr.cinlo do Senado quc~l.lícs 
irril.antr.:<, môJ·menlr nes!.e lll0111enLo, q.ues!.õcs que dtgan1 
restW i Ln ú solu~ãn rm rncnm inha mcn I o dn problema da ~uc-
ce;;;;fio i1rc;;idcncial. . 

Enl.r()l,[m!.n, Sr·. PJ·r.~iclrnl.e, !.J'il?.icla clla parn. aqui, prn
ournnrJo Pxplic:l!'-;;c n siluaeão assumida em face rlesse pro
blema. lambem a nús outros cabe o direito de explicar n. al
l.itnrlc qur. assumimos no caso e, mais ainda, com !.orla hom
hridudn que nos carac1Ni7.n., ~usLentur a opinião que al'!"ir
m(tmo~. que1· 1!111 ;Jiscurso, quer em apartes. 

Ha pouco, quandn o illnsLI'C Senn.dor por !\laLLo G•·ossn 
aparteando ao ScnnclrH' por S. Paulo. dizia, affírmnva qno 
rra nacional a cn.ndirla!.tn·a do Sr.· Arlhn1· nr•mardrs. l.iw 
rnsrjn, rl11:C[tli ela minha banencla, de prol.r;;lar r affirma1• flllr 
r lia Linha sido proveniente de um conluin. 

·Sr .. Prcsiclrnt.r, nüo prccisarin. provn. mais complcl.a, mais 
r.nbal, mais it•refragavcl rlosoa verdade elo que n.fl'irmar, com 
pleno conlwcimrnlo dr •causa, que anl.e~ da chn.mar.ln. convrn
çfio rir S do ,junho ler-se r~nnirlo j:'1. a canrlirlatnra Brrnar
r!rs rsl.ava eslabelecicln.. 

Enl.rrlant.o, pat·a que nma eandidal.um sejn. nacional ~ 
prrciso ser clla discutida r, lCcei!.n. pelo;; orgão~ da Na(;ão, 
qnr cs!.cs ~c manifes!.nm sobr·e ella, e não que e;;sa candirla
l.ura tmrha snrgidn de confn.bulttoõcs sin:;nlarcs, isoladas, rn
tre A. B. c C., para rlcpois vir então I'Of.ulacln de candirlatu,·n 
nac"imwl c apresentada an puhlicn. com ~~'r earnct.eris!icnl 

O Sn .. PAm.n DE F1RONTIN - 0;; LrabaH10~ prr\ iminnre~ rir 
cnnvcnçõcs são sempre fritos, afl.Ui, por esta fórma. 

O Sn. Vllsrucw DE ABREU - 0;; trabalhos prcliminare;; 
rlrs;;n;; ennvcnçõc~. sãn apenas o;; trabalhos de ;;un nrg·aniza
r;ãn, J'iennrlo a rPprAsen!.ação com qur cada Esl.ado, cada par
lírio, caria agremiacão poli!.icn rlr.vr. c-oncnri·rr r. não o srm 
designação dr nm nomr, rir nrnn candirlal.nrn. (C"I'uzmn-.1'1' ?'a-
1'in.ç pm•tcs,) 

. Sr. Ptcsidrnlr, !nda r,andidal.ura que nfio nnse.n da nni
mno pub]IC[l., !.neta a r.nnr\tdn.I.UI'a que é !.ramada ]11'1;\'iamcnl.r! 
peJa;; conrabn]a~õr;; ele fOJ'f;a;; pn]il.icas rlc individuo;; r]nn;; a 
rlnns, lrr~ n. l.r•rs, quatro a qun!.rn, é mna canrlirlnl.nra nn
ror.arln, fi nm conrhav•o. ,; 11111 ronlu in. 

O Sn. Pwr.n DE FRoNTI:oi - E a ranrl idaLmn que prece
drn a rsla nfin foi as~rnlarla rln mrsmn mnrln? 

(•) Este. discut•so não foi 11evislo pelo orador. ,, 
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0 Rn. Y1·:~rrrr:1o DJC .<\lli\1\!J - :\li~'>lntamr.ntc, não. 
O Sn. P.-WI.O m: FnoN'I'IN - V. Ex. osl:wa cm r•.a111pn op

pn~lll ao nossn: V. Ex. csf:'t illudido. 
O Sit. VESPUCIO OE Amum - N•aquella occasião o fact.o se 

passou de fórnm muil.o difercnl.r. Os lcade1·s da opinião na
'·innal l'cnniram-s~ em r:ont'r.r·r!lll'.ia, não cm uma rr.nnifín sin
.L:nlar, ma~ cm r·.on.iunelo r. rm um 1nnmr.n!,o darln, appellaral!l 
]1arn os reprcsrnl.antcs ela cnndidal.ura mais preconisada, so
l ieilnndo-lhe a sua retirada. 

O Sn. PAur.o nE FnoNTIN - Nesse ponto V. Ex. não está 
conr a verdade. 

O Sn. VEsrumo nE Anmm - ~l. Bx. ignora porqu c nilo 
sn acl1nva fli'Csnntc. V. Ex. nfio sabe como o facl.o se passo11 
r, a~~irn, nada pórlr. affirmm·. 

O Sn. PAur.o nE FltONTIN - Acompanhei a questão, fui 
11111 rios sust.on I adores dn candirl:\l.ura do S1·. Ruy Barbosa. 

O Sn. YRSI'UCIO DE Ann1ru - Os aparl.cs do nobre Sena
llnr não me rlcsviam da minha directriz. Hei de dizer o que 
penso, porque não lenho medo rlc gritos nem me amedronta 
a vnznl'i a qu c se possa fawr. 

O Sn. PAur.o DE FnnN'riN - Tambcm V. E.'t. hu de ou
vir a r.on !.estação, quer (]li e i l'n, f!UeJ' não queira. 

O Sn. VESPUCIO OE. ABRErJ - O que aconf.eccu então não 
foi o mesmo. 

0 SR. PAU!.O DE FRONTIN - Foi. 
0 Sn. VESPUCIO DE ABIU:U - !Não foi. 
O Sn. PAUI.O DE FnoN'I'IN - Foi. 
0 SR. VESPUCIO o r: Ammu - Nãn foi. V. Ex. pó de tei

mar em affirmar que não fni, porque eu não tenho medo de 
gritos. 

O Sn. PAur.o nE FRON'.I'IN - PosRo n t.lí nccreRcenf.ar qun 
V. Bx. não esttí com a verdade. 

O Sn. Vv.sPTJCin DE ABREU - A opinião de V. Ex. nüfl 
vnle no caBo, porque V. Ex. não sabe o que se passou 

O Sit. PAULO Dr: FnoNTTN- V. Ex. pódc snppor que eu 
nüo s6i, ma~ está completamente enganado. 

O SR. VEsrucro DE ABBEU - Peço desculpas á omniscien
ein de V. Ex .... 

O Sn. PAur.o DE FRONTIN - Ahi não ha omniscioncia. 
0 Sn. VES!'UCIO DE ABREU - ... e continuo O meu di~

curRU. 
O Sn. PAm.o DE FnONTTN - O caso é perfeitamrmf.e idem

i ;co. 
0 SR. VERPUC'TO DE ABREU - Não foi O mesmo O caso ela 

crmcliclnt.nrn rln Sr. Epitar.io Pessôa. Quando nos reunimos, nJt 
resirlcncia do Sr. Urhann SanloR, para tratar da solução rlo 
problema, 0s lnarle1·s dos diverROS Estados, nesta Capital, al.
t endrm!o no nppcl!o feito para se rel.ii·ur u cnndidnlurn C]Ue 
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nnrnw!!c momento l'Cimin mninrc;; prnhnbilidndes de exiLo, 
r·ngilnnrln rio nnmr rir olJLJ•n r~nnrlidaln, Jrmhrnrnm-se, entre 
r.nfr·o~. o rln S1·. l~pitneio Pr.ssún, irnnwrlinlnmrnl.r nr.ccito pnr 
t.nrlos. 

Vt~ hrm o nnhrr Rrnnrkn· qnr n rasn ,, nmilo rliffcJ•rnt.e 
rlo ele agorn. GrJmo sur~in a acl.nnl cnndidnf.m·a? De nmn pa
Ios Ira PnLr·c 1Vlli1Cm rm.incrrln rlrsf.c pniz cnm o r.hcfc de um 
,;;;·nnrl() Esl urlrJ. Ncs~n nnlr.st.ra, rm q11r se pror.m·on analysnr 
n 11nmr rlc nm r.nnrlirlaln capaz rlr rxcrrcr a 'flrr,irlenr.in da 
llr•pnhlirn. snrp·i11 o rln illusl.rr f\l'innl Pi•rsirl0111r rir Minas. 
J~~"' nomr Jni !.rnr.irln pm·n r.stn f":npif.nl n mais l.nrrlc 11m rr
prr,rnlan!() ]lrtnlisla f.rmJxr•-rJ ú sagrn6ín prlns nllns pnrlerns 
rln Ttepnhlir.n, ll1111 n nrr.rilnrnm eom sympnLhin. Depois. Pl'O
rmrnrnm ennsulfnr nma a nma ns rlivrrsns rorr:ns pnlil.ir.n~ 
n:wionnns, proenrrn·nm eon~1illnr a cnrl:t rr:r~rr;;rn(~nlr rlo;; 'E•-
fnrlo;;, afim rln ohlrr rlrllr;; n ;;na aerp1.irRcrncin, · 

N11•sa nr.cn~irin. Sr. Prrsirlcnlr - r snhr-n nmif.o bcrn o 
illll;;lrr Vi~r-Prr;;idenll1 rln Rrnndn - n nin Grandr rio Rnl, 
por· mnn il~!.r.rmerlio. lrvr o rnsr.io dr sr mnnifr,sl.nr. rli1.rnr],1 
fllll' nós, os rio-p:rnnrlcmr;;, rm prinr-ipin, ;;ri ar.r,cilnv:uno~ 
''111n r.rmrJirJal.llrn qnr snlisri7.rssn ns t.rrs r,nnrli~iins sr::rninlr;;: 
i•rirnrirn: rmr n rnnrlirlnf.o rr,;;;;f' rrrnhlicnnn: ;;rg-nnrln. (1\Fl 

: rnl1a rlnrl" provas rlr snn cnpniiirlnrlr nolit.imt r ~rlminislr·n
r iva: !.r1·r.ri rn. qu r l.rn !1 n ;;uns i rléas rl n g-ovrrnn p1•r\vi nm rnl l'l 
rnnlircirln;;, nfi111 rlr fJIIP JlORsnm ;;r1• rli~rnl.irlns por !.orla n 
Nne.iio. 

Ora, Sr. Prrsirlcnfe. ns conrliGõc.~ apresentada.;; prln nio 
Grnnrlr do Snl parn qnn rl!r nndessc ncceit.nr cssn cnnrlirln
l<1rn niio fiv~ram n nchn nnc rlrwinm t.cr t.ido. nã.n l.ivrrnm n: 
rr,pcrcnssiin neccssnrin, niio fornm ncr.citns in!.P-~ralmcnlr. 
pnrqnr ns irléns rlo ennrlidat.o Bernardes no ~nvr.rnn fntmo ;;r) 
l1Jl['n.rnr·l~rnm mnis tarde. qnnnrlo. nm nm hitnqnrf.c. procmn.
vam O!" pnrl.irlnrin~ Jlolit.irM sn::rrnr rs~n cnnnirlnfnra n~sln 
f":npitnl. 

O Sn. PMJT.<l nr. Fnn:>I'T'TN - E~f.n f.cm sirln ;;emprr. n rrnxf'. 
O Sn. Vr.AP!Tf:TO nP: AnnP:TJ - Porf.nnf.n, Sr. Prosirlrmtc. c;;

inhnler.irlas desde lo,::o cnnclir,õr.s rp1n não foram clnrnmr.nf.n 
prncnrhiclns, nr\s nfin co::dl:\mns rln pcssnns qur. mrrrcr.s~rm r. 
nos~n ncntnmrmln n rcspcilo, mn~ elo~ rrincipins pnr nós man
tidos. 

Ne~sn~ conrlir,õos. como ~n pódc riep;ar qnc n cnndirlnfurn 
clr. Prf'~iclr,..fc dn llfinns niín ;;nrgin dr. 11mn confnbnlnr,.fin. rlo 
.1mn r.nmhinaoão singular? 

O Sn. Ar.vAnn m: flAnv.IT.T·TI'l ~ E o Sr. Nilo J>er,nnhn rlcn 
n cnnhecrr o ~rm prngrnmrna :mies rlc ser nr.cr.ilo pelo ni,, 
C:rnndo dn f!.nl ~ 

O Sn. VEsT>nr:Tn nE Anmm - En jft. conf.nvn rnm cs;;l) 
.•pnrf.c, nül'l dnrlo por V. Ex .. mns por nnt.rcm. O Sr. Ni!n Pr- _ 
r:nnhn. niio procison pror.Nlr.r rln mrsmo modo. como nãn prr
ri~0\1 o Sr. RoclriA"Ilf'S Alves, porqnr.. os l1omrn~ pnlif.ir.os nnn 
.i:\ sn snlicnt.arnm no sr,rnario polit.irn do nni1. pelos principio~ 
f]llf' snsfrnlnrnm no :::ovrrnn qnr rxcJ•crrnm nmn r mnifn.~ 
yrzrs. f]nr s11 snlinnfnram nn pronnr::nncln ronnhlirnnn. iliHl 
:'oram mo!nhi·M rln f":nnsl itn inl f>. f]nr. jnmn is fnlt nrnm n esse~ 
principias, cssrs homens estão sugl'ndoR pela Nacno inteira ll 
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nii0 prrw.iMlill d,, rE7.or quac'l 0s pl'incipio" qur rlofondcm, por
rllw a c;t:a viria inl.rit•a foi rlocliencla :'t defesa rlessr.s pt•incipin,. 
• A ;;ilm,cfin é, poi~. riiJ'fcrrnlc. Si u l'resirl!llllo de Minn.' 

fns,ol' r:nnlweilin no paiz inlnirn, deslin longa rlala, cnmn ltn
'::tl'lll rtuc lhe livesso pro;;l.arlo scrvieos in'estimavcis, cm·Ja
mrnl.o. · ninp-urm llte iria pedi!' um programma ele govet•no. 
Mas S. Ex. ri um novo, unta espcranea sem duvida. mas ain
rla niin rlrn pr·ovas ela sua capacidndr aclminis!.raJ.iva, n Naeií11 
:iniPir·~ rlrsronhocia quaos as suas icléas c por isso precisava 
r.nn!wcc:r n !''~'11 p!'ngr·amma dr ;:nvoPnn para rlopnis sn'ffmg-rll' 
o >ru nnrnr nas nmns. 

O SR. Ar.V.\tto ng GAil\•A!,riO - Quanl.n an valor cln St'. Ar
l.lnw Be!'nardns, que l''~spnndam n;; Esl.adns da Bah ia, .Pcrnam
hncn c nin rln .Tanriro, ,qur .i:í /inham accnil.n a stm canrlirla.
i.ma. 

O Sn. Vwwuono JlE Annrw - Não sei se l.ínham ncccHo a 
cnnrlida!.ura Arl.hm· Bernardes, mas mesmn qur a J.ivcsscm 
:t.rccil.o. os J'aeLos pnst.criores vieram dcl.crminar a cnl.rn<la 
rlr.,scs illnstrc' companheiros na luta que hn.ic snsl.enlarnr.;; 
JWia r.nnrlidal.urn cln Sr·. Niln Pe()Unha. 

O Rn. liiONTz Soomí - Pccn a palavra. 
O Sn. Vgsruoro, DE AJJilEU -,. St'. Prcsiclcnle. cu queria ex

pi icnr a-:- Senado por que dei o meu apat·t.e. Qurria rxplicnr 
c:l:wamonl.e qual a aLI.il.nde quo nrís rlo Rio Granel r rlo Sul I r
rnns nssu;nido ncsl,a Casa o porque nós cln nin Granrlr rln Rnl 
Jrvnnlamr,;:, a qnrst.iio rlos princípios, a ques!.ão de rr.acr•.'ín 
pr]os vcrclarlCi!'Os princípios republicanos, baJ.ondn-nns riin
l.r·n n., procr.:::;;ns viciosos q1w voem ele longa dal.a o com ns 
qunrs nt-.• 1 devíamos mais concnrclat•; queria qne ficaRS() hom 
elnt·.), ql10 fi;;;urass() niUdamcnt.c noR Annacs cln Scnnclo a al
lil.tHlc q1tr ns:snmimnfl. nllit.nrle ,l'le l'PUc(:ão contra yir:insn.; 
pt•axcs anl.i-ropulllicanas. cnm a~ CJttar.s não porliamns mal~ 
cnrnnmngar•: ntt.il.udo rle reivindicação elos bons· principins. 
qual a rlo rlnr an povn n clireit.o de escollwr cnnscicnt.ement.P 
o son supt•rmn dirigente, de conh()ccr qual o programma da
qnrllr;; qt.w se apresentavam candirlalns á sua direcr,.fto, qunes 
n.s prnhlomas qnr. se prnpiir.rn rr•.qnJvnr. para· que. rlrpnis •ln 
rlisctll.il-os, pnclessn .inlg·a,. qnnl o canclirlnto qnr. rlrvoJ•in. nw
rrrrJ' n seu ~nffragin. 

Fni rst.c n ponl·n rir vi~ln rm rrno nos colJ.nc(tmns r. fni a 
n,:sr pnnt.n rln vis/.a fJll.r se ~i0ram .iuntar mtf.ras fnl'(:.as podc
r~sas rln nnR~o scrnar·to pnlriJcn. nnl.ras f.or•ças qnr comnMro 
v1rram sr con:::rarar, adoptando os nossos princípios. que 
vrrm tt•nzrt:· :í N~(•iin .a J.lossr rlr si nwsma., qur vrPrJt J•oh·inrJi .. 
rnt· pum n pnvn ·n dtrr!l.n da oscnlbn dn sr.n RltpJ•r.mn ma:::i~
tl'ndn. 

E~Lamo>: bem cnm a nMsn cnnsciencia c com as nossa~ 
f rnrl ir:õcs ropublicanus. 

Pm• f1?$r. mnl.ivo não porl~mos cnnsirlr.rar, cnmo affiT•mnu 
Ir:~ JH}l!Co ~ ~~·. Sr.narln~ por 1\fa/.l.n. Gt'Oi'~o. qt.tc a. cnnrlirla/.nra 
nlllH'rJ'a ~r.tn nmn canrlJ.dal.nl'a nar.ronnl. 

. ~fln. W urnn ~anrfirlalnt•a f{ttn nnsc,cu rlr. rlua~ corrcn/.cs 
P•olr/.Jcus, na qual e;;füo inlr.>t·e;•,;nda~ alg·umas rorl)ns poliU
ras •.• 
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O fin . .UJ~i\.JA.\:J:> ll.\ltnu::;H - Ma~ que e:; I ;,í. aliriticlo C<lln i
nlio ú J'I\VIIi<H;ã". 

I) ::\ii, \'g~l'UCIU IJg .\liliiW- , , , lllaS U \'i'J'iladi~ i\ i'jlll', de 
. JHll'i.i! au ~ui n paiz, se a::;iLa a l'a\'UJ' di! l'i'ilu l·i~i.:aulia; u JJui'L•~. 

l•nla Hltl !):t!avm; " eeni.J'u, pela ·'iiJI[IIe~ [H'i•:;J!lll;a du eaudi
daf.o da l'eae~ãu. "" ~ui, pela palavm du IJIIJ'fl'L'~ d,, ~ledi:il'u~. 

E . .; La i.\ l[llij i··. a upi nift11 uaei11JU1l, que l'az ,;uni ii' u de,;,>jn 
''" J.IIIVU Li~> reiviadiettl' u~ buus Jll'iJJeipills J•upu!JikaJJII~. e i>:;la 
'!Pini<in f!~ tlt• ~ey viduriu~a lJIII'I['IJ•e a ut!iniftu du pu\'u ,·. t[lll! 
u a upluJau JJotiCJUual. (.llnilu bum.; '11/.tUlu bem. l'alnttts ·uus 
yalt:l'ius.) 

O Sr. Pre~illente- 'J.'em a palavra u St·. A. Azerutlr: para. 
concluir seu discurso. 

O Sr. A. Azeredo (eunUnuando) - Sl'. Pl'esidunLe, uão 
.11 HJ a leu 10l'izam a~ palma~ ('l"iso •ttas ualet•ias; o s.,.. 1' t'esi
tf,!ttle (a~ sm.u· os t-umJmtws), aet·ancarlas pelas .vnla\'l'as ([o 
illu~Lt'L! Senador. olá dizia isso IJ>lúnLalaml.Jert, depois do di~
eurs" primol'OSO Jll'Ol'erido por VicLor Hulg~~. após a queda de 
Lu iz l<'clippu. Bem sei ·que, cm certos momeul.o;; da vida pu
i i Lica do vaiz, é preciso ter-se ttlguma coragem e e:;l.a cu a 
PJIISL!L'\'O sempl'c de eahe~'a lcvanl.adu, vela consciencia dll 
'haver iH'eslado á Ilupublica scrvioos in!JonLe,;Lavclmcnlc ..• , 

O Sll. SAMPAIO Comuh - Valiosos, pódc dizer. 
O Sit. .\. AzEt\lmo - ... \'Uliosus, nã·u rliJ•ei. pu!' LJllt• u:1•l 

disponho do poder que Leem o:; homens ele gl'Undc mel'il.u. (Núu 
t:}HJtlulos.) Mas, quem ncgarCL que f.enl1n sct·vi•;o~ Ct llcpuhlitm '! 

0 Sll. VESPUCJO DE ABREU - Ningucm contesta. 
O Sn. A. AzEnEDO - E a prova de que os tenho prestado 

t'• a cnnfianc;a com qnc ainda l1oje me di~l.ingucm ~~~ meus 
il!u:;IJ·cs collegas, não tendo ainda sido dcslil.uido do posto que, 
lia :30 annos, me foi conferido pelo Rio Grande .cto Sul, por in
lel'!11urlio de J1Jiio Üc) f:aMillws-ai.LI'ibuinilo-mu a IJonJ·a di'"''' 
o uonsu.l daquelle Eslado no Districto }'edural, onde floresciam 
l.antos nomes illustJ•es de fi!bos daquella gloriosa !.erra. 

Posso, p:)r!antn, !'aliar comn rr.publicann, que sou, qua~ 
I idade que adquiri desde os tempos da propaganda, nessa 
époea de luLas porfiadas, a começar pelas da abolição c 
!.•'J'JIIinundo IJCia:< que delurminaram a L1·ansl'urmavãu do i'c
gimcn. 

E' que, Sl'. Presidenln, quando eu. atlupl.o ou defendo, 
uma idúa, o ruoo sei'Vinclo umcumentc :.í. miniha consciencia, 
de mudo qun po~so clizct· que, apoiando a canclidatunt At'l.hiJI', 
Bonnardes, não me move interesse de ordem alguma, ao con~ 
í.Jm'in, posso anles cslar servindo a esta cm1sa com sacriricin 
]JCRSOal, ' 

Disso. ainda lm ptnueo, 1 i\'t'J'lpn a Pl'O\'ll, V. Ex. L' n Iii I !'I• 
raclo Senador pelo Ilio Grande do Sul, quando, no ultimo 
pleil.u pt•esit!eneial, cu procurei ~en·il· u,;; inlc•J•esst•s tlu paiz, 
Jll'llpugnanrlo pela cloiuão ele um !Jomom de gl'Uncle mot•cci
menl.o, como o St•. Epilucin Pcssôn, c não pot· ser um amig(\ 
pessoal. Pil-o com o maiol' desinteresso, dcsinlercs~o prova
do hoje pelo meu afaslamcnlo do Caf.tctc. 
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O que mo Íl'<l~, )JOréJU, ;i il·iiJuua é a palavra posta cm 
d ucussiw e cm duvíLia, quando o honrado Senador polo llio 
G J·aulle clu Sul a IH'Dnutwiou. S. Ex. nada disse quo .i u iLI
!'i!:;h,;e a sLta asserção do que a candidatura Bernardes havia 
na>ddu de LI IH wnli 1 iu. 

O StL, VllSl'UCIO Dll Amlllu - Presumpção c agua benta, 
cada Lllil Lonna a que quer. 

O .::>1:. A. AzEmlllo ·- Lamenlo. Sr. Pt·esidente, nesi.a 
Jwra, não nc•s IJcn~crmos ambos com a mesma agua !Jenta. 

i\lns, si assim •\ YOU demonstrar que couluios teem sido il 
escolha de Lodos os candidatos á Presiclencia da Republica. 

O Sll. VEsPuc:ro Dll AlinEu - DiscuLit·cmu~ isto rJuanclo 
ll~mver tempo, sinão iremos muito longe., 

O ::lrt. A. Azmumo - Conheoo isso mais do que S. Ex., 
St·. PJ·e:;idenLe, purquu llle envolvo nessas qLwsLües lta ~U aJJ
nos. S. Ex. não •} desse Lemt~,J. 

Como J'oi lcvan/.acla a candidatura de Pl'Lidenle de l\1oraes '/ 
. (l'au.m.) 

Em Lun conluio, Sr. l'rcsillentc, na phrase elo homado 
Scnacl,.,r. Mais que con!uio, porque nasceu do csfui'I)U 
de mda duzia de homens, Glycerio á frente, que queriam coi
locar na Presidenci:-. da llepublica aquelle illustre brasilcit·o. 

E nós vimos quantas foram as difficuldades a vencer pat•a 
se cou,eguir a viclol'ia do velho republicano paul!sLa. 

Como roi leva~ladi! a candidatura do Sr. Campos Salles ? 
D St1. VESl'UCIO DE ABILEU - Ahi - V. Ex. desculpará 

o meu aparte - havia duas candidaturas. 
O Srt. A. AzErmno- Mas o Sr. Campos Salles, que estava 

com o Partido :Republicano Federal, deixou-o para tornar-se 
candidato ú Pl'esiuencía c!a Hcpublíca, com o apoio de quem 
exer·cia a suprema magistratura. 

E como foi levantada essa candidatura ? 
Em um supposto •C.Onluio, como da primeira vez, prcvale

eetlllo u vontade do Chefe da Nação, qLJe adoptára o nome da
queiJe g·l'andc llrasi!ciro, cujos ~ervi~\OS a PaLria reconhece. O 
outro canrJidalo, a quem se refere o nobre Senador, o Sr. 
Lauru Sodt·8, foi apresentado depois pela dissidencla. 

O Sr. ltudrig'lws Alves foi eleito Presidcnlc da Hcvu!Jlica. 
E como foi levantada a sua candidatura ? ......_ 

-Segundo a phrase do honrado Senador, em um con
luio. 

0 Sll. ALVARO Dll CARVALHO - Ahi, por um abaixo assí
gnado. Não houve siqucr uma convenção. 

O Sit. VEsrumo Dll! AllnEu - E' muito mais l'epublicano, 
:.11 i ás.. · 

1'ratava-se de um nome que por si só ,era nacional., 
O Sn. A. A~llRI.i:Do- l~ntíio a nprcscnLação de uma can

tlidalm·a por um aba.!xo as~i;;nudo de Deputados c Senadores 
é mais republicana do que por uma convenção ? iMas nenhum 
nnmc ó mais nacional do que o do Sr. Ruy Barbosa, e, no 
.emtauto, as suas idéas politicas lccm sido sempre discutidas, 
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uüo tendo S .. L!:x., apetiUI' t.lu' ·''~11,; ::;et•vi1;u:; e il<~llelllCL'Ultci:~, 
lognulu U !JO~LO a que lcm uit•eilo. 

D(l que modo foi levantacla a candidatura Affon:;o Penna'! 
Essa fui re~ulvida na :;ala i.lu Vieu-i're,;iLielll.l~ du Seuai.lu, Jli'J~ .. 
sentes o Sr. .'\Honso Pc;:uw, o Sr. Pinheiro Machado, o Sr. 
Ruy J3ar.hosa e o h umi!dc orador que ora occupa a aLtençt1.· 
do Senado. .. 

Não [!Ou ia haver maior conluio, então, Sr. Presidente. 
0 Sn. VESPUC!O DE ABl\EU- Ahi jú não foi conluio; fot 

ütn accürdo, o que ú muiLJ differente. Havia luta. 
O Sn. A. AZEREDO - Mas o conluio é feito sempre enlrc 

Ji.tiganles para prejudicar um terceiro, como ac~tecia 
ltaquclle momento. Nilo havia luta. Tratava-se da can
:lidatura de um illusLre homem ele Estado, brasileiro notabi
lissimo, como foi o Sr. Bernardino de Campos, cuja memona 
veneramos, c do Sr. AJ'fonso l'enna, que aspirava, de ha muito, 
essa posição, mas que não foi candidato sinão naquelle dia, 
em oppostí\ão ao candidato elo Presiclente. 

Da mesma maneira surgiu a candidatura do Sr. Nilo Pc
';anha ú. Vicc-Prcsidencia tia ltopublica. Jioi na me:;um sala, 
com a presença dos mesmos personagens que acabei de men
cionar, que se fez essa escolha. 

0 Sl\. VllSPUClO DE ABREU - V. Ex. eslú pr:J\'ando que 
o que se Jez nessa occasião jú. niio é a mesma cousa que o 
con!uio verificado em Lomo do nome do Sr. Arthur tBer
nardes. 

O SH .• ALVAl\O DE CAlWALHo - E' o conluio de todos os 
Estados do Brasil ..• 

O Stt. A. Az~;;nEoo - :0 mesmo se deu cm relacão ú can
didatura uo St·. marechal Hermes da Fonseca. Foi tambem 
u1n conluio, cujos primordios tivcrrum Jogar na mesma sala, 
mudadas apenas as figuras, sendo substituídos os ::irs. Ruy 
Barbosa e Affonso Penna, por Glycerio, Quinlino Bocayuva c 
:Francisco Salles. 

Não fui dil'fel'Bnlc o mouo PO!' que foi levantada a can
didatura \V enceslúo Brnz. Embora mais complicada, pela coi
ligação organizada contra Pinheiro Machado, o processo não 
deixou de ser o mesmo, figurando sempre o Congresso contO 
conven~,fto e decidindo da escolha dos candidatos. 

Quanto ú ultima candidatura, a do Sr. Rodrigues :Alves, 
toda a gente viu que não houve conluio e sim uma accla
ma~\ão geral, diante ela grandeza do seu llüllle . 

.Sobre a candidat.ura do Sr. Et1iLac;o Pessôa, a hislot·ia 
já csL(t r,ontada. 

Os meus illusLt·cs amigos sabem que foi na casa do Sr. 
Urbano elos SanLo's que se resolven a candidatura elo Sr. Epi
.tncio Pcssôa. 

O Sn. FttANctsco SÁ -. Foi na casa do ll!inisLro da Jus
Liça. 

O Sn. A. AzEREDo - Quacs eram as figuras que J,á so 
encontravam ? 

Eramos H pessoas e não podiamos representar 21 Esta
dos. Nesse conluio não cst.ol\'a representada a maioria dos E~.., 
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!ado.c;, porque o nobre ::lcnullnl' lJem ~abc que :iquclla reuniãó 
t'ulllp:ti'Ceeu nwi~ di' '"" I'I'JII'u~unlanlc ''''"'. E~lado, eomo 
·'"':emll)tl eu111 11 du Hin Gmmle do S11l, l]liC l.wlm ctnuH dos 
sut1s rrJ!H'U>clllunlcs no CongTcsso, sendo ctous, igualmente, os 
J'I.'JJI'o!wnl.anl.cs de S. Paulo. 

~las, ag·om, para um conluio é gente de mais. 
U Slt. Vl\:si'Lil:lo DI\ .\lllll~t:- Hsl uwtlus iu n·uus. l~nllll'

~~~u cm cnnluío; depois l'oi se agglomerando. Das con
fel'elwías sing·11lares passaram ás conferencias plcnarias. 
J•ni se J'or111ando a onda, pnucn a pouco. Mas a sua origem, 
V. Ex. sabe melhor do que cu, surgiu de uma palcsl.1·a. 

O Slt. A. AZEtiED::J - l~' cxaclanlCn te assirn que se fazem 
eanrlidaluras. As primeiras lembranças, cm geral, surgem na 
íul.irnicladc, depois vã6 se ciGscnvolvcndo pouco a pouco, att\ 
Lnnmt·e1r1 vulto c se concr·clizarem cm ictéas que se avolumam 
alr! alling·il· a escolha elos nomes preferidos. 

1\Ias, vamos examinar a .palestra. Com certeza V. Ex. se 
refere a uma palestra... · 

0 Sll. VBSPUCIO Dll ,\JJHEU -· Isso deixo á ]IC!'Spicacia Úll 
V. Ex. 

O Sn. A. Azmumo- ... t[UO se realizou no Senado, po1·quo 
a e~~a V. Ex. esteve presente. 

O Sn. VI~SPUcw og Amn:u- Quando fui convir.laclo Jla!'a 
cl!a já me eram narradas todas as pcripccia!. Choguoi do 
Híu Grnnúc em lU ele abril c sú cm 2:! t.ill'e cnnnccimenLo 
dcs~o~ factos. 

O Slt. A. Azlli\JlUfl - O uobt•c Scnadnt· I).;;Lá cng·a·nado, Sr. 
PriJsidcnlc. A primeira vez que. se cunver~nu sobre c~te as
~umpLo, aqui no Senado, S. Ex. esteve presente. 

10 Sn. VEsPucw Dll Anmm- .Tá l.iuha vínd(' um emíssa1·io 
ilo S. Paulo quando cheguei aqui. Trcs dias depois me foi 
is lo communícado. 

O Sn. A. A2ERlloo - A unica v c~ tJUC aqui CShiVCI'atn 
remüclos no gabinete rl::Y Více-P residcnto do Senado os Srs. 
CarlQS de Campos, Bueno Hramlãu, ltaul Snaro!~ e o humilde 

, , omdM,_ encontrava-se tambem o meu i!lusLre amigo senador. 
pelú :RIO Grande. · 

O Sn. VESPIJCID DI> Aun~u - Apenas ha uru t.lc BJais ealt·e 
c·s que V. Ex. citou. 

O SR. A. AzEREoo - S. Ex. fez !Jcm aclat•tu• csto nonl.o. 
Foi n Sr. Irineu Machado quem incluiu o Sr. Bucno Bi·andão 
ncsstt reunião. O nobre Senador, Sr. Presidente, esteve prc
wnl.u a essa reunião; erarnos quatro. O nome elo Sr. Buono 
Brandão J'óra snbstil.u ido .pelo de S. Ex. · 

Sr. •Presidente, do que alli se conversou o nobre Sena
rio H' pelo Rio Grande do Sul se deve lembrar. 

O SR. VEsPucro DE Anmm- EsLabelcci desde Jogo as nos
sr.~ condi~ões. Si a monwr!a de V. Ex. nfw falha, ·deve ro
eordar-sc disso. 

O SR. A. Azemioo - Ilocordo-me de mais. Combinámos 
que nos reunissem os cm nMsa cnsa, c S. Ex., Sr. JPrcsidenl.c, 
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deU·-mc n honra do seu comparecimento e egnalmente .Q Pre
sidente da Gamara dos Deputados. 

O SR. VEsPUCio DE Ammu - Mas unicamente para o fim 
de est;;.belecermos as formulas aue tinham .;ido adoptadas 
na convenção que indicou o Sr~ Epitacio Pessõa. Sómente 
para isto. 

O SR. A. AzEnEDO - Vou dizer, sem alterar uma virgula, 
o que alli se passou. Combinámos passar um telegramma, de 
commum accõrdo, ao Presidente do Estado do Rio Grande do 
.:Sul, c o fizemos, Lendo :S. Ex. levado a nota, que foi li:g-ei
ramente modificada por nós. 

O Sn. VEsrumo DE ABREU - Essa nota se acha em meu 
poder. 

O Sn. A. ,\zrmELIO- A nola emencla(lu, ·? (Paus«.) Eu 
lambem tenho em meu poder a cópia do tclegramma que 
S. Ex. passou, ou antes, que nós transmittimos ao eminente 
Sr. Borges de .Medeiros. ' . 

De sorte que, Sr. Presidente, o qne se pretendia fazei' 
era mesmo uma convenção nacional, e a prova é que iamos 
J,?edir ao prestimoso chefe do Partido Republicano do Rio 
Grande, o ::;r. Borges de Medeiros, os seus conselhos, de modo 
a podermos fazer uma convenção nns 'moldes daCJUClla que es
colhera o Sr. Epítacio Pessõa. 

Houve, porém, como 2abc o Senado, ã ultima hora, umo. 
divergencia na Gamara dos Deputados, entre seus teaders, que 
alterou, assim, os principias estabelecidos entre nós ambos, 
quando solicitámos do eminente Sr. Borges de Medeiros sua 
adhcsão ao que pretendi amos. Por isso, apesar dos meus 
protestos, não pudemos mais fazer prevalecer as idéas conti
das no telegramma que havíamos enviado ao Sr. Borges de 
Medeiros. · 

Digo isto cxaclamcntc para jusliricar, perante o hon
rado Senador e o digno !Presidente do Estado do Rio Grande 
do Sul, o meu procedimento de querer manter integra a pro
posi~ãu que S. Ex. havia firmado. Mas a maiOria dos 
leaders entendeu dever modificar .para attender principal
mente ás reclamações de Pernambuco c Rio de Janeiro, que 
achavam pequenas as suas representa~es perante a Con· 
vencão. Como, porém, estas não poderiam ser augmentadas 
sem alter·ar ou modificar o criterio anteriormente estabele
cido, fiquei bradando no deserto, sem ter sido óuvido pela 
assembléa dos Zeaders. 

0 Sll. VESPUCIO DE ABREU - Mas não estamos cogitando 
do caso geral elas candidaturas. 

O Sr. Presidente (fazendo soar os tym.panos) - Chamo a 
atLençüo do nobre Senador que occupa a tribuna para a horo. 
do expedir.nto, que j:í se acha terminada. 

O Sn. A. AzEREDo- Neste caso, requeiro a V. Ex., S-':. 
Presidente, que consulte a Casa sobre si me concede mma 
hora de prorogaciio, afim do terminar as considerao/Yes que 
~·enho fazendo. 

S . ..;.. Vol. vn. 9 
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O Sr. Presidente - Os senhores que concedem a proro
A'~oão do expediente· por meia hora, queiram dar o seu aH
scnl.imcnto. ( l'tw.sa.) 

Foi concedida. V. Ex. pó de continuar. 

O Sr. A. Azoredo (continuando) - AJ3radecendo a. con
cessão (JUtl me acaba de ser feita, prosigo nus minha·s consi
derações. 

A cnndi(l::ttura, porl.anl.o, Sr. Presidcnl.c, do Sr. Arthur 
Bernardes não foi ·O rcsullado de um conluio, porque nas
ceu de um aceórclo entre os chefes politicas, como todas as 
outras, manifestando-se os Estados cada um vor sua vez. 

O SR. V csrm:10 DE ABREU - Perdão; V. ]~x. est:i con
fundindo cn.ndidatum com Convenção. São dous facto~ 
differenl.cs. Uma cnusa indcpendc da outra. 

O Sn. A. AzEREDO - Não póde haver confusão, por
quanto, quando preparavamos a Convenção, já os Estados se 
haviam manifestado pela candidatura Bernardes. Quero ago
ra pontuar algumas da~ observações feitas pelo honrado Se
nador por S. Paulo. H a um ponto, porém, que não dese,io 
responder agora ao nobre Senador pelo Uio Grande do Sul. 

O Sr.. VESPUCIO DE _<\r.nEu - Eu procurei ser discreto 
para não obrigar V. Ex. a responder-me no tocante a este 
ponto. 

O Sn. A. AzEnEno - S. Ex., Sr. Presidente, núo me. 
comprehendeu. Espero só mente a presença do Sr. Senador 
Irineu· Machado pum fazei-o. . 

Em tod,, caso, Sr. Presidente, devo dizer que, quando 
estive cm S. Paulo, durante o mez de abril deste anno, logrei 
a fortuna de .ser convidado pelo Presidente do Estado a ir a 
palacio, onde tivemos uma prolongada palestra politica. Fal
lámos sobrl? os canclidal.os provnveis c n•niS rm Pvidt>ncia. 

•pelos seus serviços ao paiz, para os cargos de Presidente e 
.Vicc-Prcsidci,lP da 1\upublica. 

O Sn. VBE!PUCIO DE ABnEu - V. Ex. está confirmando o 
que eu veladamente dis~e. 

O Sa. A. AzEnEDo - Aguarde o nobre Senador; nada 
perderá por isso. 

O Sa. VEsPucro DE AnnEu - Perfeitamente. Tenho muita 
paciencia; V. Ex. não se assuste. 

O Sa., A. AZEREDO - Nunca me assusto quando dis
cuto com amigos e collegas illustres e bem educados. Nesta 
occasião foram pronunciados diversos nomes, entre ellcs -
devo dizer- os dos Srs. Borges do Medeiros, Ruy Barbosa, 
Lauro Müller, Nilo Peçanha, Seabra e outros. Especialmente 
lemlll'ndo, corn muito carinho, pelo SI' .. Washington Luiz, foi 
o do Sr. Arthur Bernardes, porque entendia S. Ex. que o 
Presidente de Minas era um politico de grande futuro, de 
capacidade administrativa e de talento, accrescentando ainda 
o Presidente de S. Paulo que se consideraria feliz si pudesse 
:vêl~o na Presidencin. da Republica. 

Mas o meu amigo não pensa, disse eu ao Presidente de 
S. Paulo, que o .seu nome possa vir ã tona para. candidato 
O. Prer,itlcncia? 
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Ile~ponrleu-ml) rwm vivacicladc: « Absolu Lamente, nüo; 
não desejo senão continuar aqui; nem S. Paulo aspira a 
suprema magistratura. Ficarei muito .contente se puder con
correr para a escolha de um nome digno dessa alta funccão.:~> 

De volta de S. Paulo communiquei aos representantes 
de alguns Estados c no honrado rc.hcfe da Naçüo as idéas, não 
sómente ào Sr. Washington Luis, .como de alguns dos mem
bros ·da Commiss1to Directora do Partido Republicano Paulista. 

A verdade ó que, quando aqui cheguei, verifiquei que 
em lo r· no do nome do IS r. Arl.hur Bernardes se reuniam já. 
todas as opiniões, sondo s. Ex. proclamado pelos homens 
poli ticos, cm toda parte, como o expoente na questão das 
candidaturas., 

0 Sn. VESPUC!O DE ABREU-- Não apoiado. Foi antes do 
Senado abrir-se e nós ainda não estavamos aqui. A Bahia 
não havia sido consultada c da mesma fórma o Rio Grande 
do Sul. 

O Sn. A. AzEREDO- Refiro-me âquelles que aqui se cn
IJOntravam no dia 15, quando cheguei. V. Ex., provavel
mente, chegou depois. 

0 SR. VESPUC!O DE ABREU - Cheguei a 19. 
O Sn. MoNIZ SonnÉ - Os representantes da Bahia só 

chegaram aqui a 18 ou a 19. 
0 SR. ALVARO DE CARVALHO - Perdão; a Bahia estava 

enthusiasmada. 
O Sn. A. AzEnEno - E' exacto. A Bahia jâ estava en

,thusiasmada. 
0 Sn. VESPUCIO DE ABREU - Sómente depois é que O 

Sr. Moniz Soclré foi ouvido. 
O SR. MoNiz SoDnÉ - V. Ex. verificará depois, quando 

cu recordar, que nem S. Paulo estava com a candidatura 
Bernardes, porque punha uma condição para a sua accei
taçfio. 

O Sn. A. AzEnEüo - Permitta-mc o nobre Senador que 
desde jli conteste esta sua affirmativa. 

O Sn. MoNiz SoPRÉ - V. Ex. nüo póde contestar porque 
e lia é verdadeira. 

O SH. A. AzEHEDO- O Sr. Presidente do Estado de São 
Paulo não impoz condição alguma ... 

' . 

O 1Sn. ·!\Io:-~rz Sonm~- Eu lembrarei a V. Ex. que O que 
affirmei é exact.o. 

O oSrt. A. AzEREDO- . . . .quer cm relação ao ~0!110 do 
ISJ•. Arlh u r Bernardes, quer ao do outro qualquer poli two. 

O SR. MONIZ SoonÉ - A informação official que recebi. 
rlo Sr. Carlos de Campos, quando passava por up1_ conl~no e.ss~ 
candiclatura, foi >CiUC se estabelecia uma conchçuo. hu .dtrCl 
des,ta tribuna qual o!la era. 

O Sn. A. AzHnrmo - A mim nada informaram; nada 
disseram sobr·c a condição a que se refere o nob.re Senador e, 
aliás, era natural que o Presidente de S. Pattlo tivesse alguma 
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cousa a ponderar. como Lodos os outros, naquillo que 
interessasse c á Nação. Ningucm é incondicional. 

lhe 

O Sn. MoNJZ SoonJ~ - V. Ex. acha .isso natural ? 
O Sn .. A. AzEREDO - Naturalissimo. Si o Estado do Rio 

Grande do Sul, para acceitar qualquer candidatura, precisava 
de condições espcciaes, porque não havia de fazer o mesmo 
S., Paulo? 

0 Sn. VESPUCIO DE ABREU - Condições republicanas? 
:Q .Sn. lVIo:-~Iz Soo HÉ - Po1· ora não estm1 analysanclo a 

razão de ser destas condições; fal-o-hei posteriormente. O 
que affirmo é que este cntllusiasmo de S. Paulo não era tão 
grande, tanto assim que estabeleceu condições, segundo com
municação do Sr. Senador Alvaro de Carvalho. 

(Cruzam-se varias a.pa1•tes; o S1•, Presidente chama a 
a/tenção dos Srs. Senadores, dizendo que quem está com a pa
lavra 6 o S1·. Senadol' '.'1. Aze!•edo) • 

O Sn. ~. AzEREDO - Não se incommode V. Ex., .Sr. 
Presidente. Eu até gosto de apartes, porque não sómente me 
esclarecem, como me fazem dc&cancar, c por isso me sinto 
mal quando não sou aparteado. 

1\la.s, pergunto, quem seria capaz de estabelecer condições 
quo não fossem republicanas c pat~·iolas ? (Pausa. ) 

Mas. dizia uu, Sr. Presidente, que a candidatura do Sr .. 
Arthur Bernardes veio de .S. Paulo, tendo antes sido procla
mada pelo Sr. Nilo Peçanha. Foi o nobre Senador pelo Rio 
de Janeiro quem, primeiro, nella fallou em carta escripta ao 
Sr. Raul Soares. 

:0 .sn. ?llomz SODllÉ - Isso já esLá plcnamenLe expli
cado. 

O Sn. A. AzEREDo -Foi S. Ex. quem della se lembrou. 
Até então eu tinha em mente outro nome. Não pensava no 
nome do Sr. Arthur Bernardes para essa cargo; mas, deanLe 
dessas manifestações, tendo á frente G Sr. Nilo Peçanha, um 
republicano de escól, de grandes serviços, a favor de quem 
estive sempre, mesmo nesta Casa, o que causou um certo des
agrado ao meu amigo e saudoso chefe politico, o general Pi
·nheiru Machaclo. Naquclla occnsião nem o nobre .Senador nem 
a bancada do Rio Grande do Sul estiveram de accõrdo com o 
que eu fiz, dando o meu voto á emenda apresentada pelo meu 
·illustro amigo Erico Coelho em rolar;ão ao éiiso do Estnclo elo 
Ri·O de Janeiro. Aqui fomos derrotll!dos e tambem na C amara, 
ali pelo pl.'so do voto ria bancada do 1\io Grande do Sul. 

0 SR. VESPUCIO DE ABREU - Dei O meu voto em sepa
rado na Commissão de Finanças sobre o assumpto, calcado 
sobre o ponto de vista dos principias e não das pessoas. 

O Sn. A. AzEREDO - Eu tenllO commigo um velho mal: 
deixo-me levar muito pelo coração. 

0 SR. VESPUCIO DE ABREU - Isto só honra V. Ex .. 
O Sn. A. AzEREDO- Os meus amigos são sempre melho

res do que os meus inimigos. Por mais que elleg pareçam 
máos aos olhos dos estranhos, eu os considero sempre bons .. 
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Aos meus mtmigos faço justiça, mas 'considero-os sempre 
mferiores aos meus amigos. De modo que é natural que, 
quando se trata de qualquer assumpto, tenha. por elles as 
minhas preferencias. 

Mas, no caso, dadas as circumstancias que expliquei, 
adoptei a candidatura Bernardes de todo o coração, com o 
·maior desinteresse, lealmente, e convencido de que todos os 
outros procedessem do mesmo modo, ficando do lado de S. Ex., 
enganei-me, Sr. Presidente, e senti-me triste pelo aban
dono dos que, acc6rdes em re:lação ao nome do Presidente de 
•Minas, it ultima hora ananjaram uma phrase realmente re
tumbante e . patriotica: - «Reacção Republicana, - pllii'a 
combater o illustre brasileiro, ainda ha pouco vivamenta 
apoiado. 

'Mas devo declarar solemnemcnte ao 'Senado que, si os 
meus amigos me tivessem ouvido, os honrados membros da 
Reacção Republicana não teriam conseguido elementos para 
ella. Não teriam conseguido clemenbos para ella porque, 
ISJ•. Presidente, a base principal dessa reacção é o Estado ela 
Bahia, e erradamente os homens politicas quej !defendiam 
a candidatura do Sr. Arthur Bernardes preteriram, :i ultima 
hora, mal e sem reflexão, sem intuição politica, o nome do 
illustre brasileiro que preside os destinos da Bahia. 

Si el!e tivesse sido contemplado na mesma chapa, si o 
não tivessem retirado impensadamente da lista em que figu
rava o nome do Sr. Arthur Bernardes, certamente não ha
veria a famosa Reacção Republicana ..• 

O SR. VEBPtTCIO DE ABREU - Seria uma infelicidade para 
o paiz. 

O SR. A. AzEREDo - ... e o meu illustre amigo Sr. Se· 
nadar Nilo Peçanha estaria ao nosso lado. sem nos deixar, á 
ultima hora, porque fui o portador de S. Ex. perante a Con
venção, para assegurar que o seu voto e o do seu Estado 
estariam ao lado do Sr. Arthur Bernardes. 

0 SR. VEBPUC!O DE ABREU - Mas o Senador Nilo Pe· 
çanha protestou contra a Convenção desde logo, em carta 

. que foi publicada pela imprensa. 
O SR. A. AzEREDO - Entretanto, S. Ex. me declarou, pre

sentes os Srs. Arnolpho Azevedo e Raul Fernandes, que estava 
firme ao lado do Sr. Arthur Bernardes e pedia-me a fineza 
de repetir perante a Convenção o seu procedimento, isto é, 
que não iria á Convenção, mas que os seus amigos, a s.ua po
litica o o sou voto estariam ao lado do Presidente de ·Minas. 

Felizmente .para mim o honrado Senador Sr. Nilo Peçanha, 
meu illustre amigo, declarou, dous ou tres dias depois, em 
uma intcmiew .que deu a !A Noite, que me havia soli1citado 
fizesse essa declaração. 

0 SR, VEBPUCIO DE ABREU - Mas solicitou tambem O 
adiamento da Convenção, afim de melhor se ponderar e resol· 
ver sobre a escolha. 

O SR. MoNiz SonRÉ - O discurso do nobre Senador é 
uma justificação . da Reacção Republicana. 

O SR. A. AzEREDO- Estimo muito quo assim seja. Mas, 
·Sr. P~esidenle, c segundo adiamento solicitado já não tinha 
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raz~o. de ser. Entretanto, eu, que tinha sid9 contrario .ao pri~ 
me1ro e disto dei conhecimento ao meu !Ilustro am1go, fu1 
favoravel ao segundo. · 

0 Sn. VESPUC!O DE ABREU - Aliás eu declarei a V. Ex., 
que nos era indifferentc porque nós ostavamos fóra. Mas o 
Sr. Nilo Peçanha fez um appello para que se adiasse a Con
venção .. 

O Sn. A. AzEREDo - Mas o honrado. Senador. pelo Rio. 
Grande estava do accõrdo que não se adiasse. 
. O SR. VESPUCio DE ABREU -. Declarei que nos era in
differcnte. 'l 

. O SR. A. AZEREDO - Digo que estava de accõrdo porque 
quando emitl.i a minha opiniiio iS. Ex. disse que eu tinha 
razão. Não estava de accôt•do, talvez, com o seu pensamento; 
mas, desde ciue disse que. cu tinha razão, pensei que IS, Ex. 
cdinmigo concordava. 

O SR., VEsi>ucro DE AnREU - E' o meu ponto de vista. 
O Sn. A. AZEREDo - Perfeitamente, e nem estou que

rendo envolver S. Ex. no interesse da Convenção. Estou 
apenas dizendo que fui contrario ao primeiro adiamento, mas. 
l:jUd Ctll relaÇão ao segundo fui favoraveJ. 

O SR. MONIZ Sooml - E por que não se deu o adiamento? 
O Sn. A. AzEREDO - Não indaguei. não posso saber, como 

t.ambein não sei porque não acceitaram o Sr. Seabra, como 
eu tanto desejava. Não tive voto nesta mataria. · 

O Sn. MoNiz ~JDRÉ - Não deram nenhum motivo? Foi, 
assim, despoticamente? 

, O SP.._. A,.AzERm.io- Penso que, por ,iá terem adiado uma 
:vez, entenderam que seria um mal adiai-a .de novo. 

. O ,SR. MONIZ SoDRÉ - Isso demonstra que a candidatura 
n'ão era micional. . 

'O Sn. A. AzBI\Eno- O hortraclo Scimclor nilo tr.m razão; 
a candidatura seria nacional, si tivesse havido mais habili
dade ... 

. O SI\~ MoNiz SoDRÉ. - Seria nacional si .tivesse consul.., 
tado . os principias republicanos. 
. O SR. A; AzEnEDO - .... ou os intcresoos politicas que es-

tavam então eni jogo fossem m~lhor considerados. Nesse caso, 
a candidatura Bernardes seria nilo sómente naciomil; como 
nenhuma reacção teria havido contra ella ,, 

O Sn. MoNiz Soom~ - O Rio Grande cio Sul fazia questão 
da fórirlü.. 

. .. ' \ ' ·• 
O SI\. A. AzERF.DO - Os erros politicas passam, ao que 

'[larece, mas os homens po!Hicos teem o d'ever de encarninllar 
as sohibões pol.iticns por um prisma palriotico, de modo que 
ellas redundem cm beneficio para a nação. 

" Eü acredito (juc ci iheu illust.J·e amigo, Senador pelo Rio 
Orunde do Sul, no. intimo, esteja de accór:do. commigo, 
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O Su. VESPUCro DE Ammu- Sob que ponto de vista? 
O Srt. A. AzEnEDO - Nas observar;ües qr10 venho fazendo ... 
0 SR. VESPUCIO DE ADrtEU - V. Ex. está apenas desen-

VOIVCildo, cm larga analysc, aquillo que cu •l'iz cm synthese. 
O Sn. :\, Azm\EDO - Estamos, portanto, de accôrdo. 
O Sn. VESl'UCIO D8 ABREU - Quanto aos acontecimentos, 

sim. 
O Sn. IPAU!JO D8 FOONTIN - Esti'í.o de accõrdo nas pre

missas, mas não nas conclusões. 
O Srt. VEsP.ucro D8 Annrm- Ni'í.o; estamos de accõrdo na 

narração dos factos. 
O Sn. MoNI~ Soomí -- As conseauencias são diversas. Po

àemos estar de accôrdo nas premissâs e francamente em des
accôrdo nas conclusões. 

0 Sn. VESPUC!O DE ABREU - Mas ni'í.o ha premissas; ha 
uma simples narraci'í.o de factos. 

O Sn. A. AzEmwo - São factos que se vêem reprodu
zindo sempre que tratamos de candidaturas presidenciaes. 

Si a Reacção Republicana vem agora fazer-se cm torno do 
Sr. Nilo Pecanha, lliJmo de incontestavel destaque na politica. 
republicana deste paiz, clla, entretanto, se faz de modo amea
()adoP, pois que S. Ex. nos communica que espera ser eleito, 
custe o que custar. E' uma dcDiii,racão esta de certa gravidade, 
que um l1omcm politico da sua responsabilidade não póde 
fazer, sob pena ele incidir na censura dos que respeitam os 
vcrdadeiPos principias republicanos. 

O Sn. VESPUCIO DE ABI\EU - Basta a expressão <~~Rcacçi'í.o 
!Republicana» para mostrar .que ella se faz dentro dos limites. 
S. Ex. está condemnando a palavra daqnelle illu$trc brasi
leiro, ~ dos principias republicanos. 

O Sn. ~. AzERE:OO - Nestas condições, o nobre Senador 
quando declarou que subiria á presidencia custasse o que 
custasse não pesou ·bem suas palavras. 

· 0 Sn. VESPUCIO DE ABREU -Dentro dos moldes republi
canos. 

o Sn. A. AzERF.DO - Não se J)órle empre:;ar uma phrase 
0omo esta sem que se .queira encaminhar a reacção para o 
escorregadio tm·reuo que conduz á revoluçi'í.o •. 

O Sn. MoNiz SoonÉ - V. Ex. é que a está encaminhando 
para a rcvolucão, 

O Sn. A. AzEREDO - Sou um espírito c~ servador. Ni'í.o 
viso este proposito. Mas r~.ão receio as revolu ,õeõ l 
· o Sn. VEsPucro DE ABREU- Pois eu a receio; tenho muito 

medo dclla~. 

O 1S11. A. Azmumo- As revoluoõcs ni'í.d me atemorizam; 
.cnlrcl.anl.n, cnl.enclo que, depois ela que se fez om '15 de no
vembro dn ·tSB!l. nfio Lrmos mais o direito rio perturbar a 
ordem publica do paiz a proposito de uma questão. que de
'J.)ende exclusivam.ente dns urnas. 
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O Sn. ALVARO rm C.-\lWALJJio - Principalmente quando so 
o faz por ambição pessoal. 

O Sn. VESPUCJO Dll Ammu - Pnr nmbi1;úu Jiúf:soal - diz 
S. Ex. muito bem. porque :lão os qnc at;sim pt·occclcm os que 
produzem a reacção. 

ü .SR .. :\IoNlZ 1Sonn~- Qncrcm perturbar n fórma do re
gímen pm· ambição pessoal. 

0 SR. ALVARO Dll CARVALHO - Mas não é quem faz con
vcnoürs .CJllC perturba r promove revoluções, mas quem incita 
a turba contra os politicas, condemnando processos nos quaes 
todos temos convivido. De uma hora para outra, somos con
demnados porque t1sam0~ dos mesmos processos de sempre! 

O SR. 'V'msPUCJO Dll ABREU - Utilizamos ess-es processos 
cm casos especiaes e não cm casos como este. 

O Sn. MONIZ Sonn1~ -- Aqncllcs qne contrariam a opinião 
nacional são os que provocam a revolução, e não são por ella 
encaminhados. 

O Sn. A. AzEREDo - Sr. Presidente, vou terminar. Não 
posso, entretanto, concluir essas observações que, vejo lbem, 
foram desalinhavadas (não apoiados aeraes), sem fazer uma 
affirmação solemnc. 

:0 que é innegavel é qu c a. candidatura do ,Sr. :Arthur Ber
nardes foi acclamnda ror torTos os Estados da Republica, me. 
nos pelo do Rio Grande do Sul. . 

O SR. VESPUC!Il DE ABREU - Não apoiado. E a prova é o 
qur estamos vendo. · 

O Sn. A. AzEmmo - O seu nome foi acceito por toda a 
parte. E os proprios Estados dissidentes fizeram publica 
àcclaraçfio de que, qual•qucr que fosse a solução em relação tb 
Vice-Presidencia da Republica, ella não se alteraria em re• 
lação ao nome do Sr. Arthur Bernardes. . 

· O SR. MoNiz Soon~\ - Perdôe V. Ex. Esta não é a fiel rc
protlucção da verdade. Já tive occasião de analysar minucio-
samente esta questão aqui. V. Ex. conhece a nota. · 

O Sn. A. 'AZEREDO - O nobre Senador analysou a questão 
com o brilhantismo da sua palavra, como toda gente viu, não 
ha duvida nenhuma. Mas a verdade é que S. Ex. e os seus com
panheiros de bancada, bem como o Sr. Estacio Coimbra, as
fõignaram uma declaração solemnc .. 

O Sn. MONIZ SooaJ~ - Houve consulta a nós. 
O SR. A. AzEREDO - Foi publicada uma declaração pelr. 

impl'e·nsa, Sr. Presidente. E devo dizer ao honrado Senador 
que fui contrario a essa declaração, como S. Ex. se deve re
.?ordar. 

O S1t. MoNiz SooRJi - Não sei porque. 

O Sn. A. AzEREDO ..:... Dei lealmento ao mou nobre amigo a 
impressão que ella me produziu, sem ter .iú.mais imaginado os 
aconlccimrnl.o~ que s0 clesrmolnram depois. SS. Exs. tomaram 
o compromisso solcmnn de votar no ~1·. Art.Jmr Bcrnnrrlrs, 
qualquer que fosse a r.es0luçãq Oll'\ relaçíi.o :l. vice-J?residencia, 
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O Sr.. MoNIZ SoriHI~ - :'{(\s estabelecemos que acceitarin.~ 
mos n nnm~ rio S1·. Al'ihur Bernardes sob tros condições, que 
V. Ex. conhece perfeitamente. 

O SH. A. AzmtEilo-Idenl.ica declaração í'ez o illustre Pre
~iãenl.e do Esl.ado do Rio de ,Janeiro. 

Este ponto, portanto, cstú. completamente elucidado. 
O Sn. Mo:-nz Sooml-Eluciclado ? Então vamos discuti!-o. 

V. Ex. sabe ·que a nola dizia ·que as bancadas dos Estados da 
Babia c ele Pernambuco se compromettiam a votar no Sr. Ar
l.hm· Bernardes. que adoptavam a sua candiclatura irrotracta
Yclmcnte, ficando a questão da Vice-Presidencia para ser re
solvida entre as duas bancadas de commurn accôrdo, não ha
vendo ofl'ensa aos melindres ·de .qualquer elos clous Estados 
nem aos princípios do regímen republicano. 

Os politicas mineiros não nos deixaram resolver dessa 
fórma a questão; e foram ainda buscar no palacio do Cattel.e 
lliYia combinação qac contrariava o estabeleci·do e os princi
pias da verdadeira democracia. 

O Sn. A. AzEmwo - Do longo aparte do illusl:re amigo. SP;
nador pelo Estado da Bahia, se deprehende aqmllo que eu ,lá 
havia dito. 

Si os meus amigos. paríidarios da candidatura Arthur Ber
nardes tivessem ouvido o meu conselho, acceitando a indica
~ão do nome do eminente Sr. Seabra para figurar na chapa, 
como Viee-Prrsidr.nte, ao ·lado do Sr. Arthur Bernardes, não 
haveria Reacção. Republicana. 

O S11 .. VEsPucw DE AllnEu - Si não fossem os processos 
escusas de que lançaram mão . 

• 

O Sn. A. AzEHEDO - Não houve processos escusas ncslc 
procedimento, Sr. Presidente; a Rea.cr;ão Repu.blica.na. é o re-. 
sultado de um erro politico. 

O Sn. VESPUC!O DE AllllEU - De nm protesto opportuno. 
O Sn. MoNiz Sonmí - Dos erros poliLicos é que nascem aq 

reacções. 
O Sa. A. AZEHEDO - Si não fosse o erro. a que alludo, 

certamente, hoje, não teríamos a Reacção RC'J)ublicana, nem a 
perturbação da ordem nas ruas, 

. O SR. GoNÇALo Ror.EMBERG - Boa ou má, essa reacçãc: 
exrste. 

O SR. A. AzEREDO - A reacção veiu exclusivamente desse 
erro; da falta de habilidarlc polil.ica cm relação (t adopção do 
nomn do ,governador da Bahia para candidato (t vice-presi
dcncia: mas, ,que este caso sirva de lição no futUI'O, c que os 
homens pubj~cos do nosso paiz não se deixem levar pelos seus 
adias e ambições pessoaes para fazerem triumph·ar as ~uas 
idéas cont.ra os interesses politicas e superiores da Republica. 

Era isto. senhores, que a Nação precisava saber. 
Si não hm1vessc qncm pensasse nas snus ambiCÕ'es, nos 

seus adias, não haveria, neste momento, a Reacção Republicana, 
c c;;tariamos tranquillos eom a candidatura Arl.hnr Bernat•clr.s, 
ou com a de qualquer outro nome notavel. . . · 

O SR. MoNiz SonRIÍ - A do Sr. Nilo Per.;nnha, por cxempln. 
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O Sn. A. AzERP.DO - ... que pudesse presidir os destinos 
da Nacão, sem que estivesscmos ameaçados de perturbações 
eonrlcmn:l\'eis, em que altl .senadores vão para as r•uus grilar 
cm nomü da rcvol ução! 

Prooisamos: medir bem as nossas responsabilidades, do
fendendo os verdadeiros principias republicanos, como ga
rantia ela ordem, c elas insliluições que nos regem. 

Era o que eu Linha a dizer. (Muito bem; muito bem./1 

O Sr. Presidente- Esiit esgotada a hora do expediente., 
.Vou .passar :'1 ordem do dia. · 

O Sr. M:oniz Sodré (pela o1'dern) -Sr. Prcsidcnlc, pcç·o a 
V. Ex. informar-me si a prorogação é prorogavel ou im
prorogavcl ? 

O Sr. Presidente- E' improrogavel. 

O Sr. Moniz Sodré - Então, peço a V. Ex. que mo con.: 
sidere inscripLo para o expeclient.c da sessão de amanhã., 

·''-.1 

ORDEM DO DIA 

SOT.DO AOS HERDEIROS DE VOLUNTAR!OS 

3' discussão do projecto do Senado u. 87, de 
f 920, mandando pagar. ás vi uvas o filhas solteiras dos 
officiaes e praças. ào Corpo de Voluntarios da Patria o dá 
Guarda Nacional que serviram na guerra contra o governo 
do Paraguay, que ainda não receberam pensão do qualquer es
pecie, o meio soldo da patente de seus maridos ou paes, 
quando terminou a guerra. 

Approvado, vao (t ·Commissão de Jleclacçãq. 

ESCOLA DE ENGENHARIA DE PORTO ALEGRE 

3• discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 88, de :192'1, autorirJ.!ndo o Presidente da Republica a con
ceder á Escola de Eiig·enharia de Porto Alegre . um ·premio 
pelos assignalados serviços prestados á educação technica a 
profissional ilo paiz, clu,l'ante o período de 25 annos., 

Approvada, vac ser submotlida .á sancção. 
1 . 

<ESCOLA Dm gNQENHARIA DE BELLO HORIZONTE 
I • 
I . 

s• discussão do pro,ioctÇl do .Senado n. 36, de f921, auto
rizando o Presidente da Republica a garantir á Escola .de En
genharia do Bello Horizonte, durante cinco annos, a partir do 
:1922, os auxilias o subvenções não resultantes de contractos, 
decretos o regnlamonlos e dando outras providencias. 

A pprovaclo, V[W :'t C o mm issrw de Ucclucção, 
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CREDITO DE 10:000$ PADA O ).IJNISTERIO DO EXTERIOR 

2" discussão da . proposiçãp da Gamara dos Deputados 
n. 100, ri!> l!l2l, ([UI} abre pelo MinisLerio das Relações Exte
riores um credito supplemcnl,ar do '10 :000$ para pagamento 
do gratif,icação a J'unccionurios pela substituição regula
montar. 

Encerrada. 

O Sr. Presidente - Não II'avendo mais numero no. re~ 
cinto, vou mandar proceder á chamada. 

_ Procedendo-se á chamada, verifica-se a au~cncia dos 
Srs •. Silverio Ncry, Indio do Brasil, Abdias Neves, João Lyra, 
Cunha Pedrosa, Moniz Sodré, Jcronymo Monteiro, Alfredo 
E !I is c Alvaro de Carvalho .(9) ., 

O Sr.· Presidente- Responderam iW chama apenas 29 Sr_s, 
Senadores. 

Não ha numero; fica adiada a votação., 

CREDITO PARA P.:\GAMEN'rO AO DR, FERNANDO FERREIRA ,. ·. ,. 
2" discussão da PJ'Oposição da Gamara dos Deputados 

n. '102, ele Hl21, que abre pelo ·Ministcrio ela .Justiça c Nego
eios Intcrior·cs um crcdil.o especial de !H :3·5:1~392 para pa
gamento, cm virtUde de sentença judiciaria, ao desembarga
dor O!' ornando Luiz Vieira Ferreira., 

Encerrada c adiada a votação., 

REGENTES DE TURMAS NA ESCOLA NORMAL 

Discussão unica do 1Jiito <lo Prefeito n. 40, de 1921, á ré
solução rJo Conselho Municipal determinando que os regentes 
elo turma da Escola Normal, que não forerri diplomados, pos
sam realizar as provas ele docencia de que trata o art .. 145. 
dei rcgu lamento ela mcs.ma escola,, 

Ericerrada o àdiada a votação., 

AUXILIARES DO MATADOURO DE SANTA CRUZ 

Discussão unicá dei véto elo Prefeito n. 54, de 1921, á re
solução do Conselho 1:\Ii.micipal regulando as condições· dn no
menção dos auxiliares de expediente do Matadouro de Santa 
Cruz, c dando outras providencias, 

O Sr .. Paulo de Frontin ( *) - Sr. Presidente, sou obri
gado a pedir a palavra sobre esse véto porque !Vejo que, no 
seu parecer, o hanrado Relator commeLtetl um engano em re
lação ús dispbsi()ües .do decreto de 1 de maio, quando decla-· 
rou que, no Rcu texto, c:dst.ia a seguinte disposição: ~Ficam 
abolidas as disLincrjõcs entre os empregados municipaes, os 

( •) E§Le, discurso não foi i·cvisLo pelei orador, 
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operarias, .íornaleiro;, diaristas c mensalistas da Municipa
l idade.» S. Ex,, porém, não transcreveu o ar L. 2', que de
clara ser ncce~sarin que, sal.isfazendo as condições legacs, 
contem mais de dez anuas de serviço. Ha um engano d() 
S. Ex 

O decreto de :L de maio, que foi promulgado por mim. 
quando era Prefeito, tornou obrigal.oria a passagem d'os jor
naleiros, mcnsalisl.as c clinrisl.as para o quadro de funccio
narios. dcsrlc que, satisfazendo as condições lcgaes, contassem 
10 annos de serviços. Mas não quer islo dizer que todos os 
outros diaristas, Jornaleiros ou operarias que .nãn tivessem 
:lO annos de serviço c' satisfizessem as condições lcgacs niw 
podcsscm ser incluídos. Com prazer vejo presente o honradfl 
Relator, de modo que chamaria a aLI.enção de S. Ex. para o 
ponto a que acabo de me referir. solicitando do Senado que 
o parecer vo!Lc á Commissão de Constituição para ser nova
mente examinado. e emitudo parccrér a respeito. 

O Sn. LoPES GoNÇAJ.VES - Como .não ha mais numero 
na Ca~a c o rcqucrimcnl.o de V. Ex. !.em de ser renovado, 
direi algo a respeito. 

0 Sa. PAULO DE FRON'l'IN - Perfeitamente. 
Encerrada c adiada a votação. 
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou le

vantar a sessão. 

Designo para ordem do dia da seguinte: 

Votação cm 2" discussão da proposiçfro da Camara dos 
Deputados n. 100, de ·1921, que abre pelo l\Iinisterio das Rela
ções Ext.cl'iores um credito supplementar de 10:000$ para pa
gamento de gratificação a funccionarios pela substituição re
gulamentar (com. pm•ecer (avor•avel tla Cornm.issão de Finançre~, 
n .. 189, de ·1,921.) 

Votação em 2• discussão da proposição da Camara dos 
Deputados n. 102, de 1921, que abre "pelo Mfnisf.erio da Jus
tiça c Negocias Interiores um credito especial de (i!; :353·$·392 
para pagamento, em virtude de sentença judicia,ia, ao desem
bargador Fernando Lui~ Vieira Ferreira (com parecer favo
r•avel da Cornm.issão de Finanças, n. ,1!M', de 19U.) 

Votação em discussão unica do véto do Prefeito n .. 10, de 
1921, tí resolução do ·Conselho Municipal dct.erminando que 
os regentes de turma da Escola Normal que níio forem diplo
mados possam realizar as provas de docenci!l, de que trata o 
artigo H5 do Regul·amcnt.o da mesma Escola (com parecer• 
favor•avel da Com.missão de Constituição, n. 280, de 1921.) 

Vol.ação cm discussão unica do véto do P.rc.feito n. 5~. de 
Hl21, á resolução do Conselho Municipal regulando as condi
QÕes de nomca(.lão dós 3UXiliarcs de expediente do Matadouro 
oe Santa Cruz, c dando outras providenc'ias (com. par·ecer· fa
vomvel ria Cornrn'issão ele Const'ituição, n. 3-17, de 1921.) 

ConLinuaçãp da 2' discussão do pro,icc~o do Senado n. 69, 
do I 921, mando reverter ao· serviço activo do Exercito, in
(Jepcndente de vaga, o i.cncnl.e-coronel João Philadelpho da 
Rocha, que serit incluído no quadro especial (da Commissão 

' .. 
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de Jllarinhct c Guc?'l'lr. c com P(l'l'cccl' favom.vcl desta 'c da de 
.FinanNts sobre a. crnenda O.Jl'l'esentada 11cln Sr. Soares dos 
!.:lantos, pa?·cccl' n. 383, de 1921 .) 

2" discussão da proposição da Camara dos Deputados 
11. 00 de 1021, autorizando o Presidente da Republica a ad
quiri;. ou desaprop.riar. o terreno on.cle. funcciona. a EoLar;ão 
Experim~ntal do. MmerJOs c CrJmbusL1ve1S do Servt~ . .J • G_eolo
gico o Mmcralogwo (com. pa1'cce1' favor-ave! da úom.rmssao de 
F·inanças, n. 387, de 192'1.) 

Discussão unica rlo ·véLo do Prefeito n. 1, do 1921, :i reso
lução elo Conselho Municipal autorizando o Prefeito a mandar 
considerar mest1·es do ensino profissional, com os vencimen-' 
tos respectivos, como eram considerados anteriormente ao 
uecreto n. I.Oli6, de 19 de abril de 1916, os acLuaes contra
mestres das escolas profissionacs Alvaro Baptista e Visconde 
de Mauà, Fabricio Cesar de Sonza, Waldemar ele Banas, Aldo 
~lagrassi c Alvaro Hamos dos Santos (com zJrri•cccl' j'avuruvcl 
ria Cmmnissão de Constit·tr.ição, n. 24J, de 19.A.) 

Continua~:ão da discussão 1.mica do vélo do Prefeito n. 25, 
do 1020, {L resolução do Conselho Municipal quo manda rein
tegrar no cargo de mestre da secção de encadernação da Es
cola· Profissional Alvaro Bapli~ta o actual contra-mestre, 
Fabricio Cesar de 1Som~a (com. pa1•eccr contrw•io da Omn
m·issão de Constituição e Dilllornacia., n. 4·12, de ·I .920, c votd 
11111. sepa1·ado do Sr. Lopes Gonçalves e j'avoravel da Com
missão de Constituição, n. 240, de ·192·1.) 

Levanta-se a sessão {ts 15 horas o 25 minutos. 

i3G" .SESSÃO, EM 10 DE .NOVEMBRO DE 1021 

PRES!DENCIA DO SR. BUENO DB PAIVA, PRESIDENTE 

A's 13 c meia horas abrc-~c a ;;cssão, a que concorrem os 
Srs. A. Azcredo, Cunha Pedro~~. Hermenegildo de MOI·aes, 
Mendonça Martins, Alexandrino de Alencar, Lopes Gonçalves, 
.Justo Chcrmont, Godofredo Vianna, Benjamin Barroso, Fran
cisco Sú, João Lyra, 'robias 'Monteiro, Antonio l\Iassa, Ve
nancio Neiva, Eusebio de Andrade, Gonçalo Rollembcrg, An
tonio Moniz, Moniz .Sodré, Bernardino Monteiro, Jeronymo 
M.onteiro, Marcilio de Lacerda, Paulo de Frontin, Sampaio 
Carrila, Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, José Murtinho, Car
los Cavalcante, Laura Müllcr, Vida! Ramos, Fclippe Schmidt, 
Carlos Barbosa e Vespucio de Abreu (32) . 

-.. 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. Ab
dias Neves, Silverio Ncry, Laura ·Sodré, Inclio do Brasil, José 
Ruzcbin, Costa Rodrigues, Fclix Pac·hcco, Antonino !Freire 
João Thomé, Tobias Monteiro, Carneiro da Cunha, Manoei 
Borba, Rosa c Silva, Araujo Góes, Oliveira Valladão, Siqueira 
de Menezes, Ru;y: Barbost\ Nilo Pcçanha, Modesto Leal, Miguel 
de Carvalho, Irmeu M'acnado, Raul Soares, Francisco Sal!es, 

· .. 
·•.· 
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Adolpho ·Giordo, Alvaro de Carvalho, Pedro Celestino, Ramos 
Caiado, Generoso Marques, Xavier da Silva e Soares dos 
Santos (30). 

E' lida, posta cm fliscussão o sem reclamação approvada 
a acta da sessão anterior. 

O Sr. 1' Secretario r.l{t conta do seguinte 

EXPEDIJllN·TE 

Officio do Sr. 1• Secretario da Camaro. dos DeputadO!\ 
~cmctlendo a seguinte 

PROPOSIÇÃO 

N. 11G - 1021 

O :Congresso .i\'oacional decreta: 
Art. L" As foreas de terra para o exercício de 1922 serão. 

constituídas: • · 
a) dos officiaes activos da 1 R linha, constantes dos diffe

rcntes quadros elas armas ·o servioos, · ele accõrelo, quanto ao 
numero, com as exigencias dos regulamentos respectivos em 
vigor; 

b) dos ofi'iciacs dos extinctos corpos de intendentes (de-' 
creto n. 14.3185, de 1 do outubro de 1920), de dentistas c de 
picadores (lei n. 2.924, de 5 .cJo janCJro de 1•9115); 

c) dos officiacs ela reserva ela 1 R linha cm serviço nei 
Ministcrio da Guerra, de accõrdo com o decreto n. 3.352, de 
3 do outubro ele 1917; 

ri) dos officiacs do Exercito de 2R linha que, na dala do 
decreto n. 14. 71t8, de 28 de março de 1921, que alterou as 
ibases para a organização desse Exercito c extinguiu o depar
tamento da 2R linha c respectivas delegacias, exerciam fun
ccõcs previstas nos regulamentos c. são ocnsidcrados em com
missão por trcs annos, a conlar de tiO ele janeiro do 19·20; 

e) dos aspirantes a official da iR linha e das reservas; 
f) do 750 alumnos da Escola Militar; 
a)' das praças dos estados-menores c dos contingentes dos 

estabelecimentos militares de ensino ou fabris, consignados 
nos respectivos regulamentos; 

h) dos sargcntos-nmanuenses d[l 1" linha que rcst[lm do 
quadro cxtincto pela lei n. 4. 028, de 1 O de janeiro de 1920, 
e mais os que forem incluidos no quadro de auxiliares de 
cscripla das rep[lrtições militares, j{t organizado pelo IJ)epar
tamonto do Pessoal da Guerra, e que é mantido sob as se-. 
guintes condições: . 

I) o total de praças empregadas no serviço de escripta, 
inclusive os · amanuenses, cmquanto restarem, não excederá 
de 350· · · · 

' .. ' 
li) as vagas existentes entre amnnuenscs serão preen

'cohidas pelo proprio quadro e as que resLarem do .ltltal de 
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350 serão preenchidas por saiogcntos de tropa, com dous 
annos de bons serviços, no mmimo, conservados no quadro 
dos auxiliares de escri pi. a, cmquanto bem scrv irem; 

·i) de ft2. SOS prar.as de pret, distribui das pelas diversas 
unidades do Exercito, de accôrdo com o quadro de e1'1'ectivos 
normaes ou de instrucção; 

j) das pra(;as destinadas aus serviços espcciaes, contin
gentes de guardas c destacamentos das fronteiras. 

§ 1. • lOs segundos e primeiros tenentes c cnpitãcs da 
2" classe da reserva de" i' linha cm serviço no Ministerio da 
Guerra farão estagio de t.res mczes em um corpo de tropa, 
Jicando durante esse tempo dispensados do serviço na re
partição. Os chefes de repartição, de accôrdo com o com
mandante da região, organizar,io a escala nara esses estagias, 
que serão obrigatorius. de 1'6rrna a não sobrecarregar o ser-
viço dos demais funccionarios. · 

§ 2.• Idcntico estagio ser(L concedido a quaesquer outros 
suba!Lernos e capitães da resnrva de 2" classe de 1" linha ou 
do Exercito de 2• linha mediante requerimento ao comman
dantc da regi[io ou da circumscripção. 

§ 3.• O Governo fi.xarú o Immero do officiaes estagiarias 
que serão admiUidos no correr do anno, de accôrdo com as 
possibilidades orçamentarias, não devendo servir mais de 
dous ofi'iciacs, ao mesmo tempo, cm cada corpo de tropa. 
Tanto quanto possível, eRses estagias deverão coincidir com 
periodos de manobras. Os estagiarias ficam considerados 
como chamados ao serviço activo. 

§ ~.· Os officiaes estag1arios perceberão as vantagens do 
seu posto. Os que forem funccionarios publicas federaes, es
taduacs ou municipaes só perceberão a differença entre os 
seus vencimentos 'c os do posto, si estes forem maiores do 
que aquelles. _ . , . 

§ 5.• A concessao do estag10 lambem poderá ser ie!La 
pelos commad:mt es de região c de circumscripção a officiae~ 
da antiga Guarda Nacional, de qualquer posto, candidatos ao 
officialato de ·2" linha, mediante prévia syndicancia, na f6rma 
da lei respectiva c sem nenhuma vantagem pecuniaria. 

Art. 2.0 O effectivo das forças de terra poderá ser ele-
vado: · 

a) de 10.000 reservistas eTc 1• e 2• categorias, para as 
manobras anmiacs, ou de 3•, para instrucção intensiva, tudo 
ode accôrclo com o regulamento do serviço militar, cabendo ao 
Estado Maior do Exercito determinar as regiões, ,ciircum
scrirpçõcs ou zonas onde deve ser feita a convocação; 

b) ao de guerra, em caso de mobilização. 
!Art. 3.• O recrutamento elas praças do Exercito, quer pelo· 

voluntariado; quer pelo sorteio, quer por engajamento e re
cnga,iamento, será feito elo accôrdo com o decreto n. 12.397, 
de O de outubro elo 1920 (Regulamento do Serviço Militar). 

Art. ~_. A praça ou ex-praca que, tendo feito concurso 
p:;1ra provimento ele cargo federal, haja sido julgada .habili
tada, torá, cm igualdade ·do condições,. preferoncia na nomea
r.\to. ·éonUnuanclo, porém, no servico militar :;1té terminação 
elo setdcmpn, si cst.iver na cffce.Uviclnde e não 'for· engaja'cfá •. 
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Ar L. 5. o Os sai'fl'CUlos c cabos engajados terão prcfercn
cia so!JI·o outros rPscrvistas quacsqucr pat•a o prccncl1imcnto 
de empregos que não exijam o provimento por concurso, 
deseJe CJuc tenham, pelo menos, estes cinco c aqucllcs oito 
annos de serviço militar. 

O Governo, pelo Ministcrio da Guerra, providenciará para 
ser organizada a relação dos empregos nas condições acim~: 
em todos os ministerios, habilitações exigidas e necessar1a 
J·cgulamcnlação. 

Art. 6.0 O Govcmo poderií. nomear instructores das linllaR 
ele !.iro, cm localidades onclc não ha.i·a :guarnição militai·, of
ficiacs ela 2" elassc ela reserva da 'i" linha c do Exercito de 
2• linha, de reconhecida idoneidade militar c de preferencia 
oriundos do professorado primaria, concedendo-lhes a grati-· 
ficação do .posto de 2' tenente. 

Art. 7,0 O Governo, quando Julgar opportuno, providen
ciará para a creação ele uma escola de cavallaria c outra de 
artilharia de campanha, no Rio Garnde do Sul. 

Essas escolas se destinarão a preparar sargentos pam. o~ 
corpos de tropa e para a reserva c officiacs para as reserva~ 
dC' 1• c 2' linhas. 

lAs escolas, quanto á !nstruccão, ficarão ROb a inspecc.ão 
da Missão Militar Franccxa, 11or inl.ermcdio do Estado Maior 
do Exercito, devendo a sua officialidadc ser recrutada entre 
os officiacs que tenham, com boas notas, o curso da Escola 
de Apcrfci~.oamento de Officiaes, o de Estado Maior ou o do 
Revisão. 

Art.. s.• O militar que for eleito Presidente, Senador ou 
Deputado est.adual, Senador ou Deputado federal, será posto 
em disponibilidade, ficando isento dos deveres disciplinares 
durante o exercício do cargo. 

Art.. 9.• O Presidente da Ropublica, pelo Ministcrio da 
Guerra, convocará, por occasião das manobras annuaes, o 
pessoal nccessario da. 2" linha, a juizo do Estado Maior, cm 
todas as localidades onde seja possível applicar os convoca
dos nos servicos proprios da mesma linha. 

Art. 1 O. Revogam-se as disposições cm contrario. 
Camara dos Deputados, !l ele novembro do 192L - A1'

rr.ol(o Rorh·io't(es de A:evcdo, Presidente. - Costa Reoo, 1' Se
cretario interino. - Asccndino Cm•nei1·o da Cunha, 2° Secre
tario interino. - A' Commíssã.o de· Marinha c Guerra. 

o Sr. a· Secretario (SC!'Vindo de 2°) procede \Í leitura dos 
SCS'I.linte5 

PARECER. 

N. 397 - 1921 

As emendas apresentadas pelo Senado <i proposiQãO da 
~amara n. 238, dr. 1920, regulando· as rclar;ões, rlircil.os n 
ohl'igar:úes tlos locadores e locat.arios de preclios urbanos, nrrn 
mereceram al.l.enção eol'respondcntc ao interesse com que a 
opinião acompanhou o esl.udo c discussão do assumpto, quer 
no seio da. Commissão do Justica e Legislacão do Senado, 
que!~ duranl<l a._longa c !mimada giscus~ão travada no p)e
narw po.r occas1ao da ult1ma votat,;ao. Todas as emendas o!-
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.ft;recidns pelo Senado cm rcvi~ão ao projecto alludido, sof
trcrn:n animados debate~. de modo que, assim seleccionadas. 
Jmpr1miram ao projel~l.o uniJ'ormldade e. concordancia em 
f.!Jdas as suas clisposit;ões, procurando ao mesmo tempo dal'-lhe~ 
lmgu•agcm Lechnica, mais· arn·opriada, ou «1'r:dacção 1nais ele
oante~, conforme reconhece u •parecer da Commissão de Cou
st.if.uicão tl Just.iea da Camara dos Deputados. 

. ~o contrario disso, o pm•eccr r.miLI.ido pela douta •Com
Jmssao da Camara, não mereceu a~ honra~ de um discurso, 
uão d~spcrlou a meu o t· attencão, passou completamente des
percebido, mesmo no momento um que foi submettido a vo
tos. 

Com tamanha indiffereuça a Gamara su JH'onunciou pelo 
as~Uillplo, cn.ia magnilucle t!J'a diariamente posta em dclevanLc 
evl(leneía pelos orgãos de publicidade, que aLI) rejcif.ou som 
reclamar:õns, re.paro, ou advertencia do illuslre relaLO!' do . 
parecer, ou de qualquer dos seus distinctos co.mpanheiros 
rle COJmni~~ão. a emenda do ~enado que 1'igura como § 5" 
do ar!.. 4", cuja a•J}provacão a propria Commissão propoz I 

Do novo estudo procedido sobre a mal.eria pela Con1-
missão r.lil Jusliça t! Legislação do Senado resultou, portanto, 
opinai· para q1w ~ejam mantidas a~ emendas do Senado. não 
Stí pelos motivos de ordem juridica que lhes serviram de 
fundanJ()IJI.o. como porque nãu lhe parece1·am convincentes 
a~ J'UZõcs op,posl.as [)elo pa1·ecer da Camara, conforme pas
samos a demonstrar. 

EMENDA N. 3 

O parecer· da Camara justificou a rejei(;ão desta emenda, 
pelos ~egu in! e:; motivos: 

«A emenda de n. 3, aliás Lambem de redacção, si fôr 
apJH'OVada. ptíde pre~lar-se a va1·ias inLci'JH'elat;õe:<, ]lüt•quc 
assegura ao inquilino, que houver desoccupado o predio por 
motivo úc obras. o direito de JJara elle voltar, «sempre que 
f,cnha pago ponl.ualmen!.e os a ugueis:., quando é certo que 

. esse direito não póde ~er conferido ao inquilino que, em-
bo~a pontual nos pagament.oí:l, usar do prediu para fins il-
1 JCI !.os. c deshoneslos. Parcceuclo, mais, que a redaccao, em 
lermo~ l;('Tll'I'Íros, «desde que lenha cumprido regultu·nwnte 
u;.; seus dnverc;;», abrange todas as condições de que depende 
a alludida PI'efeJ•cncia eoncedida ao inquilino, a Commi~são 
opimt •prla conservaÇão do artigo conl.ra a emenda,, 

A il'lusi.J•ada Commi~são não aLlenden a que u us•J da 
t!asa JHu·a fin,; illicil.os e dc~honesLos por ~i :;ú constilut• 
motivo e i'undamonl.o legal para o despejo, conforme pre
screve o Jli'uprio projecto, qne aliás nesta parle nenhuma 
modificaoãu soJ'I'rcu pela revisão do Senado e que é conce
bido nos sogninl.es lermos: 

«Ar L. ü. • O de~pe,io lerá Jogar: 
§ 2." Si (o inquilino) danmiJ'icar a casa ou deli a. usar 

para l'.ins illieil.ns ou rlc~hom•sl.os». 
Si o uso do .prcdio para taes fins é um dos trcs casos 

que ,justificam o despP,io, ainda quando l) inquilino ostP.jn 
com flR alngtH'if' ponl.nnhnnnLe pagos, nito ha nem póde ha
VC't' in!I!I'J.ll'nlaçãu. por mais absurda, que venha conceclcr a 

8, -V o!. VIl, 10 
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um ta~ inquiliuo liireito de voltar parn: o predio por. cl!c 
•.1ccupado sómente · '!}elo moliv·• le;;nl de realizaoão de ! 
indispensaveis. A douta Gommissão ela Camarn, parece, 
attentou no dispositivo put· ella incluído no p1•ojecto ent• 
causas .iustificlltivas da. medidt\ do· desplljO - 9 uso. do 
Lfio pam J'i!ls de:;·hotlef'lus n il!icilos. 

AcCJ.•esce que a exp!'cssúo, desde q11e tenha wmp·rú. 
Uttlarmenlu seus deve1·us (ar(. :1•. do pt•oJeclo), appliCUI 
relações de Ol'dem ,jurídica, quaes as ex1stentes entre 
dores. e locatarios, pó de ser substituída com vantagem 
que a emenda uo Senado pro<põe. Justificando esta en 
do parecet· do Seuado, transcrevemos as seguintes phras 
Senador Godofredo Yianna: 

«Além de me pat·eccr de J·educcão mais clara, mono: 
maranhada, a emenda põe termo ao vago e indefinidr 
cxp1•essão "tenha C1!iYL1ll'ido 1'eaula1"mentc os seus dev 
usada pelo projecto. A lei deve Limbrar em clareza e pr• 
dade dos termos em que o seü pensamento se traduz, evi 
quanto em si caiba que a fraude e a chicana lhe P' 
desvirtuar as intenções. Ora, é exactamente o que acor 
ria, a prevalecer esta condüião vaga e impre.cisa:. ~r.u 
'I'I!(JIIüu·mcnliJ os sens dwverus». l'at·cce de ma1s avtsada 
dencia estabelecer clara e insophismavelmente a cor 
·nara a vulLa üu inquilino, a qual é, •J não pógc deixar d 
o preci.puo de pagar o pl'eco do aluguel. Nao ha outr 
maior monta.> · 

Por taes argumentos a Cmnrnissão de Justiça e Le 
ljào justif~ca sua opinião mantendo a emenda. 

EMENDA !N ., '4 

A emenda do Senado,. substituLiva do art. 4" e .seus 
graphos, não foi mantida pela Camara pelos · seguin~es 
ti VOS: 

«Si, ele um ludo, não lm razão que exonere o se' 
de pagar o sello modico de 3 %, sobre o accrescimo r 
renda, tambern não se póde encontrar fundamento ra 
para excluir do senhorio a garantia da acção executiv[ 
f.ra o mâo inqqilino, que lhe darnnífica o predio, •n 
r.ttendendo a que esta acção só terá lagar quando basea 
vistoria processada, de accôrdo com a legíslaoão vige 
por oc~a~~ão da restitui•Jão das chaves, circumstancia 
ímpossibihtam CJtlalquer hypothese de ;fraude para aprpa 
damnos,, 

A medida que manda cobrar do senhorio o sello d( 
~obre o ~ccrescímo do aluguel é contraproducente. Dest 
este quetra se eximir desta contribuicão, lhe é facilim' 
pular que tambem esta despeza corno· os demais encar 
contracto (aliás como nctualmente é de uso geral) 
'POl' conta do inquilino, CJtlC afinal ser{t sempre o bódc o: 
no. Além do que, é ma teria de natureza fiscal que· 
enquadraria bem neste proj octo. 

. As ~onsíderações constantes da segunda parte do 
<Hlllna nao podem tambem resistir ás razões pelas qur 
J'am adoptadas. Justamente para evitar abusos e irup• 
extorsões contr~t inquilinos que, em virtude dn. dcffi 
~e casas çle htl'l~!tuclío, a tudo ~~c sujeitam, Q dispqsitiyo, 
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rizando o novo precoittJ du ·C:od. Civil (al'L. L207) Lorrut. a 
lndcmnização poJo~ damnos pOI'Vtmf.um I·eclamados pelo se~ 
nhoriu depenúenl:o não ~ômenL!J tla vistoria .i udicial, mas iam
bem da entrega da relação escripta do estado do predio. Este 
documento, contendo a dcscripção do estado do predio, é .:te 
vantagem reGiproca pot•gue, segundo o commentario de João 
!Luiz Alves ao citado arl1go do Cod. Civil, assegura ao locador, 
quando o entrega, o dit•ei Lo QUe tem a quu lhe seja rc;;tituido 
no estado cm que o locou, c garante o locatario contra desca
bidas reclamações do locador sobre a diffcrenca enf.re o esta-
do actual do prcdio c aquclle do tempo da loca~;ão. Parece 
não tm· havido demorada observação sobre os intuitos da 
emenda, porque o parecer·. da Camara chega a affirmar que a 
Yi~loria procedida vor occasião da entrega. lla chave impossi
bilita qualquct• hypothese de fraude. :\las si a casa foi entre
gue em mau estudo c esta circumslancia não foi constatada 
por occasiiiO. do inicrp: da locação, não havendo enl.rcga da 
J•elacão com a descripção do estado do pr·cdio, é logico que 
a vistoria feita, ao terminar o tempo do. aluguel, só provat·á 
o estado cm que <!lle se encontra na actualidade, não poden 
do sorvi1.· par·n peova1· a autoria de qualquer damno impu
tavel ao inquilino. '.l'ndo f!J'Niin habilarln soft'.1·e os esh·a.gos do 
tempo c as naturacs deteriorações que resultam do prop!"io 
uso. Não ti para taes damniJ'icaçõcs que a lei obrig·a a in
demnização. O projecto, tnl como o prescreve o Codigo Civil, 
(art. L IOG), só impõe a obrigação de indemnizar aquelles 
e~tragos causados pelo abuso ou cnlpa do locatario ou das. 
pessoas que com ellc habitem. 

Como se ve, não é só de vantagem para ambas as partes 
contractantes a exigencia proposta pela emenda, mas até in
dispensavel para, evitando intcrp,retações variadas, não ~e~ 
desvirtuada pela chicana esta garantia. 

Na discussão lmvida no Senado perante a Commissiio, 
bem como no plcnario, ficou brilhantemente demonstrado o 
rJJ'ro injustificavcl do projecto concedendo, no caso, acção 
r:<~:ecut·i·va ao senhorio. Nada just~fica realmente que se ou
tm·gnc ao senhorio acc.ão de tal natureza, sómente em raros. 
r•asos pcrmittidu. nu. legislação vigente. 

Foi a respeit.o da ultima parto desta emenda que a il
lusLJ'ú Commissão manifcsl.oiJ-sc pela sua acceitncão do se
;,;n inLe modo: 

«EntrcLanl.o a ull.ima parl.e llcsla emenda póde se!' ac
ceita. :\ emenda dissipa qualquer dnvida que porventura se 
IlliLless'" suscita1· sohro a situação do adquirente do predio 
urbano locado, que fica sujeito a respeitar os respectivos. 
contractos inscriptos no Hegisl.ro Geral ele Hypothecas, bem 
eomo os prazos esLabclecidos nesl.:t lei p;tra as locar:ües sem 
estipulação cscripta". · · 

1Sem embargo rJL:stlt. opinião, ao sm· votada. nem o 
lltelalDJ' ou qualquer dos signatarios do pat·ece;• f·ez obser
var que ella lhes merecera parecer favoravei para sua ap
provação, motivo pelo qual nos permittimos a liberdade do 
haver dito, linhas acima, guc o projecLo não despertou a at
tenção e o interesse devidos a ass~mpto de tal importancia, 
Pelos motivos aqui expostos, comprehcnde bem o Senado a 
necessidade ele manter a emenda sobre o n. 4 integral
mente. 
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JllviJ;NDA N , 11 

Com pl'cLcxLo tle sm· maLeria pi·ucessual da compctencia 
do:; JHHit•i't':'i r•:;lnduar:; l'oi l't'.Íl'ilatlu a t!lllendn que pt•ese.l't~Vt' 
que - «Os rBcnrstt>' intel'flOsl.os da decisão que dec.rcla o 
ctespe,jo não terft.o eJ'Jeito suspensivo». São tão judiciosas as 
palav1·a,; do nosso illusLre eumpanhcil'U de Gon1rnissão. Senador 
Godol'redo Vianna, que as trasladamos: 

«Não cause espan Lo figurar cm uma lei substantiva um 
prccrif.o clu ca!'llcter processual. As leis da União por vezes 
os tem estabelecido, ~ us Estados, em sua quasi generalidade. 
os l'CSJH)ii.am, sempre que fazem parte integrante e essencial 
do in:;lilllto .iul'ii.lico. Põem de manifesto a arl'irmal.iva. en
tre otltl'a:;, a lei ele rallnncias c a lei sobre letras de cambio 
c notas promissor ias. O pro]n·io Codigo Civil prescreve, in
vadindo matel'ia de direito adjectivo, que a «acção de rles
quile ~c1·:í OHDINAl\JA, c ;.;úrnente compeLirá aos !.lun,i~lt;es» 
(art. 316) .» 

EMENDA N. 9 

llcfnre-sn esta emenda ao prazo em que deve produzir 
ol'fciLo a notit'ic:wão JHll'a o augmento de aluguel, ou, na 

· ph1·ase i.lo fJUrccL!i· Lia Camara, «a rnelhor oar-ant-ia, un·ica. tal
'1!('; IJIII! " Jlrojer:to JWUt/1! otil.or(lor au hUJnilhw». 

Pa1·a pct·fcit.a nli!Cidaçãt' do ponto a discutir. preferível 
1j L1·an~m·evcr· na inlrgTa Psln parl,t! do mc:;mo parecer: 

«A Commi~siío JH'Opoz e a Gamara adoptou, como garan-
1 ia nl'l'iciente, e la! vez a unica pns~ivol r,nnl 1·a :u< ~III'Jll'CZ:l." 
Un ,;pnltnrin. a tlftlldi~iitt dtt «J>I'i\Zil de rJt.n"' annns» p:ll'a quP a 
notificação dos l'ut.m·os augmcnlos pi'Oduza os seus cffeilo~ 
,iuridicos. O Senado. 1'11/.rctanto, votou pela rcducção desse 

. prazo a um :wno. o que importa nu rcstricção da mclhot' ga~ 
.rantia, unica. l.ulvez, qlle o substitutivo poudc outorgar ao 
inqnilinn, asse:nll':tl!lln-lhc. pm· breve~ dous annos. uma I'IJ
lutiva t.runquillirladc cunh·a os excessos do senhorio. Não se~ 
ria ,jusl.o, nem mesmo humano, que a Camam modil'icassc o 
seu voto, pam ucct!il.al' a J•espectiva emenda do Senado. Opi~ 
nando pela rc,ieiçiio rJp,;sa emenda, que é a principal e está 
insc!'iptu soh o n. ll, flils.~a a Com missão a cm i! Lir o parecer 
sobre as 'ctcmai~ cmml(las, ctf' .. ,) 

Gt·mHle esfort)o mr!nl a I Lemos I' e i Ln para comprchemlm· a 
ra~ãn pnla qual se l.on1 llilo r fn~qucntcmento repeLido que o 
Jll':tZ!I di! tlnn,; annns do dispusiLivo do JII'O.ieel o ela Callllll'a t'• 
a tlnit·a ~·:u·anl ia dada no inquilino nesla li! i qui' t>st.amo' 
elaborando. 

Al,tí agora. entretanto, n~n podemos encontrai.' ainda se
llit.'llian!P Jllfll ivu. Jll'ineipalnll'nll' porque nin:;uem. nem nws-

'Jtlft n illnstrado rolal.nr rln Jli'O,it•el n. qllo r\ n mesmo do novo 
pm•cccr da Gamam. n11nca n esclareoen, nem mesmo agora 

·expõe de modo cln1·o e pl·eciso ao rr,jcitar a 1·educção do 
prazo pl'OpnsLo pelo flrnado. Ao contrario. sempre ,julgamos 
o prazo di! tlons annos consl.antc do pro,iccto impraticavel, 
inexeqnivr.l c nntinnmit~o com preceil.n principal est.atllido 
no art. 1 • elo pro,iccl.o, quundn prescreve que - não haw:ndo 
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~estipulação esct·ipl.a, o pr·azo da locar;ão scrú de um anno, que 
~~e cnnsiclcl'a sempre pr·or·ogadn por 011l.r·n l.anl.n lcmpn e na,; 
<<mesma,; crmdir;ôns do anl.ct•ic.ll', drsc:lc qtH! nfiu lla.ia aviso cm 
«conl.r.·ar·io cnrn I.J·e:; mczes p<'lo me no;; de anl.ccedc!ncia». 

Por csla clispo;;içüo n. lei i!sLa!JIJlccc que durante '11//11. 
anno ·vigorarú. a locação sem qne pos~a so:l'frer aur11nento dr: 
aluguel durante esl.e tempo. Si ao findar o nono rncz o in
quillíno não t•eceber aviso do senhol'io rle não lhe convir 
manter a loca~!ãO, ope!'a-se a proroga~.ão por· igual tempo de 
nm. anno e nas mesmas conclicões, islo ri,' Lambem prln rrwsmo 
rrreço da anterior. · 

B' este o systcma adoptado pela CamaPa no projecto da 
Lri rio Inquilinato que 11 i-;nnaclo lambem ar!coil.ou. 

Deanle deste preceito, qual o valot• qur. tem para o in
quilino o dis.posit.il'll quu r[r.Lcrmina que o aug'Jilrnl.o elo alu
?:Uc.l ~ó pr'OCiuzil'ia rfl'cil o dcpoi;; di' dm1~ annc•~ r·nnl.ado,; •la 
data da cr.rt.idão ela not.ificac;ito ? 

Pnt•cer.-mr fiiii) lletiltt111l, por·q,lr não poti•)r•:'l lt•I' rxn
CU!)ão. Excmplifiqucmo~: 

llr>aliz:Hia a lnl'ar.:fto ;;rm c•,.;l.íplilnr:ão p;;r•t•ipLn. 11 inqnilino 
r~prrn nlt'• 'I 11111111 Jllt.'Z o avi,.;n dc1 ,.;r•u .. ,cn!Inr·io sohrr> a t·on
tinua!)ão Oll llUO llf.l pr•rdio locado rlrpois !'ir! trt•minados OS 12 
primeiros mczr.s· do anno. . 

Si o aviso for fnit.o no scnl.ído clr nãn eoncordm· na lo
!\ar.:ãn pr>l11 nwsmn pt·•.oc;n." iliCl'lilinn. n~n '" r•t~n!'nrmanrl" ""III 
o augmontn pt·nposlo, Jll't1CIII'ar·ú. onlr·o Jlt'erlio. rJr•ntJ·o r!n t.rmpo 
de lr·c~ 011 mni,.; nlf'Zl~s qiiP lhr. fall.nr pa1•a r·omplrtm· n lll1!11>; 
ou concorda com a rlc•va~~iin rln alngnel e JWT'mnneeui':"L onlt•o 
anno, tiPpni;; ilr r!PCIII'I'irl" " pt·imr)ir·o. ,;rm f.Jilf' dr~nlt·n r[p;;;:,• 
prazo possa sr> r nnvamnn l.ro aug·nwntado . 

. ~o senhorio, bem como an inquilino. a lr•i ;;rí (\Ol1c)Pr!P c; 
dirr.it.o ele rr8poil.ar a JncaçfLn dnrnnt.r. '11111 wmo. Ot·a, ,;i c 
~cnhorin lr•m a l'ar.'IIldar!P dr• Jll'l'\'l'llil' 11 irHIIIilino enm II'<'' 
me~cs, pr.lo menos. de antr.ccr!cncia ant.~s rlc findar o pri
meiro anno snhrr a JH"ornga~fio rm não, nnr ccl'Lo nãfl rm~(L 
nunca uso da notificação do art. ·.ln. cu,ios rt'fritos ~r'> sr l'a
rfio scnt.ir clcpnis rir rlons anno;;, qnanrln. r,~Io ar!.. 1" do 
Pl'o,ject,n, pr'>rlo !'azcr c·cs,;at· a J·c~caeão nn wioll'i'l'o ull'llll, T;;lll 
parece-nos dr 11m a transparr'l1Cta ahsol~ll.t~. 

Eis po1·quo t•ccusamos surnpr·r. adtml.t.ll' nnlm pl'azo r]ual
qner·, sc,ja fHllWl'iO!' ou infrrior· a '11111 mmn, qnr! r'! o qnr. f!,;l;'t 
r.sl.ahelecicin nn al'! .. 1" rio nrn,íccln para INia lncatiin ;;nm 
cnnl.!'aclo oscripto. 

Ri. rnt Vl1Z riP rlnns annns, o pPazn rla no I ificar;rw parn n 
ausmonLo do aluguel \'n;;se dr .wis ·nu·zAs, tarnhcn1 l'íca,·ia dn 
mc:<;mn mortn quchr·aclo n ~y~l em a do pro,jccl.n, pnl'IJtll' rnlfi<> 
n nnno as;;r>~ul'arln prln [Pi pm·a r;:lahílirlnrh• do lncnl.arin po
clr'r'ia ~f't' dP~!'alcado. 

Bast.a.r•in. pum issn qup u sr>nhnl'in um mr.z, nu mcno;;, rlr
l>Ois rir aluga~· uma easn tnanrln,;sr~ nnl il'ienr rla •'lryneüo rlo 
Pl'P(:n n vip;OI'aJ• r!Ppnis r!P sr is nwzrs. 

A Camnt•a flr;:al.f.Anr!cu a nnifnr·mirlarlr' r r·nncrwduncin, 
com locla ranlrla c J10ndr.rar;ãn r~;;lu!Jclcciclas na PI'OJ)ns'i(:ftn 
cmrndarla. l'nt• is~n a Commiss~n elo .Tnsl.ir:.a c Lc:;:islacão i'cn
lr!-,.;e nn rin\'1'1' rln chnmnl' a al.l.rn~:fin rln li'l"nado " ria propt·irt 
Camara pa.m a mal.oria ainda cm seus uHimos rctiJqucs. 
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EMENDA N. 13 

Houve ainda, ao que parece, da pnrt.e do illusl.rndo rela
tor do parecer da Gamara, confusão sobre os intuitos da 
emenda n. 13 com a de n. !J, relativa ao ar.t. 10 da _proposi
c!io. EBta ultima será disposição permanente, quer vmgue ou 
ilão. n rcducção da dous para um anno proposta pelo Senado, 
no passo que a de n. 13 tem limites de tempo c logar cm que 
terá exect~~;ão, alcançando todas as locacõcs feit.as. ou não por 
contracto cscripf.o. E', como ella. o prescreve, medula lle cmer
gencia, proviull'ia., transitoria, para produzir effeitos tão s{J
mente durante dous nnnos, contados .. da data da lei que a ·pro-
mulgar. • 

A Commissão de .Justiça c Legislaç!lo do Senado, por sua 
maioria, opina que o Senado mantenha a emenda. - Allol
'{Jho Gordo, Presidente. -Eusebio de A11drude, Relator. -
i!JarciUo de Lacm·da, com restricção quanto á omenda n. 13, 
a cujo reRpeilo mantenho .a decisão da Camara. - /P.i'On1tmn 
!tlonteiro. - A'/1/onio i\las.va. 

llMENDAS DO SENADO, 1\E.TEITADAS PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, 
Á Pl\OPOSIQÃO N. 238, llE 1920, A QUE SE·•REFEI\E O P.\1\F.CF.f\ 
SUI?I\A 

N. 3 
O ar·t. 3" ~ubstit.ua-~c pr.lo seguinte: 
Art. 3." Ao inquilino que houver dcsoccupado o prr.din, 

por motivo de realização de obraR inrlispensavci~ de consCJ'
vação e scglll'ançn, assiste o direito de para e\le voltar, sem
pre qur. tnnha pago pontualmente os alugueis. 

N. '• 
O ael. í" e ;;~us pnra~raphos snhgf,!Luam-se polo ~o

guinte: 
Ar!.. 4." O! contractos a prazo certo poderão ser feitos por 

:escriptura particular, observado o seguinte: 
§ 1. • Delles constarão a renda, o prazo, o estado de con

srrvaçfro rlo prcdio r. a <ruem incumbo a obrigaci'io rle obras. 
§ 2.• Na renda se rlirà o qu.a.ntum, si mensal, trimost.ral on 

annual, onde devo ser paga c quando. 
§ 3.• Na locação a prazo certo, si esta :findar sem que haja 

aviso, na fórma rlo arl .. I •, com soix mezos elo anl.ecodencia, a 
prorogacão opera-se por ou t.ro tanto tempo o nas mesmas 
oondicões da anterior, . 

§ 4." Os inquilinos, desde que tenham recebido relação 
r.scripl.n cln cs!ado r.m ctne o predio lhes ó ent.roguo (artígo 
1. 207 do Corli~o Civil), rnspnndem pelos damnos causados du
raJlf.e u íocnoão, sendo documento para accão competente a 
vistoria procedidn nn mr.~mn pnl' nccasilío ria t•esl.iluir,ão dns 
chaves. 

§ 5.• o~ arlquircnl.os dn pt·ndioR nrbano~ serão obrigado;; 
a rcspoitnr· os contractos que Cl!<f.iyr,rem inscriptos no Regis
tro Geral de Hypothecns (art. 1.197 do Codigo Civil), bem 
como os prazos c condiÇões estabelecidos nosta lei pnrn as 
locações sem estipulaoã~ ese1:ip~a .. 
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N. 8 

O al'l, \1'', que pa~SUl'o'i a ;!!li' o lO", eom a scg·uinLe l'C· 
dacçfio: 1 

Ar L 1 o. Os locatal'ios pu sublocatarios, no .todo ou em 
parLe, doR prodi·os dados cm locaçã.o ficarão sujeitos ás re
g~ns eonot:mtcs elos al'ts. 2' e 3". 

N. 9 

· O art .. 10, que passará a ser o art. 11, com a redaqção !J6--
guinte: 

· Arl.. 11. O aviRo para augmcnto do aluguel só produ
zir:t offciLo depois dn um anno, contado da data em que hou
:ver sido Jr.it.o, nos lcl'n!OS do § 2• do arL. 1•. 

Pamgrapho unico. Esta disposicão não abrange os con
J,rac).os cscript.os, que se reg·erão pelas .respectivas clausulas. 

N. 11 

O arl .. 12, que passará a ser o art. 13, eom a redacção se
gninf.c: 

Art. 13. Os recursos hllorpostos da decisão qtie 4oct:eta 
{~ despejo JlÚO terão effeito SUSpenSiVO, 

N.13 

· :Ar.rA.soente~se onde convier: 
Art.. No Districto Federal e nas capitaes e cidades onde 

houver cri~e da falta de habit.aoõcs o alta •excessiva. de alu
~;ncis fica cst.abclccirlo. como medida do cmer:;-cncia, que o 
aviso pam angmento ele aluguel só produzirá r.ffeito depois 
de rlm11s annos dfL cia(.a ~m qnc houYcr ~irln feito, nos t.nrmoJs 
do n. 2 do art. 2•. 

E~tn medida só vigorará durante .dou~ annos, contados 
o a data cm que n presente lei entrar cm execu0ão. 

N. 398 - 1921 

O rn·o,jecl.n n. '12, do '1!121, consigna nr'ias alterações aos 
LJi.qposil i vos do regulnmcnt.o a qno se refere o doorot.o nu
mnrn 'llt. 722. r.l~ Hi do corrnnl.r nnno. rclal.ivo á rom•ganizn
(;iío do~ scr:vir,os rln.-; Col'l'eios, e c~l.nbelcce novas Lnbellas, ten
dcnl.cs a eol'l'igh· h"rnvrs itdusl.iças nponl.ndns na reforma, 
:fr;Hn. poln nnv11r·nn. ~:m cnnsrqnmwin rln :mlot·izaofin que lhe 
·mrn r.0nt'Pi'írln pr.la Ir i n. 1, .:?7!1. rir J ele fcvrreirn rlc 19:!1.. 

Ael.nnlmenl0 nR despezn~ com n pMRnnl. consoante a m
:rc.rma, ~ãn rir :!0.\177 :024~; eorn n pro,iccl.n e! laR montarão a 
33.. S1 ::1: WOJ!'.-1!avcndo. port.anto. mn angmenl n de 2. 836 :87G~, 
011 ,e,ja um :teCI'Cseimo inl'crior a H o/o. 

E' inr.lisentivr!l qnc a refornw exir;r realmente variaR 
corrígerldns, )nrlximó na pari.~:~ relativa á dish:i1miçliq r.lo~ 
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vencimentos, onde se notam inverosímeis ab.<;urdos c flagran~ 
tes injusticas, com evidente desrespeito ít condição .expressa
mente consignada na letlra d do arl.. ·1 .. da cilada lei de an
toriza()iiO, segundo a qual o Governo reorganizará oH ~ervic.os 
dos Correios, estabelecendo «medidas favoraveis aos r.•espc
ctivos i'unccionarios, visando especialmente o pessoal sub
alterno:.. Pensa, por isso, a Commissão de Finanças que () 
.pro,iecto dt\Ve ser acceitn como base de estudos para as mo
dificac::ões que o Senado julgar convcnícntc fazer·. á referida 
reforma, reservando-se o direito de apresentar posterior
mente as emendas que lhe parccer·em ncccssarias, não só (t 
regularidade na execução dos serviços, c()mo á equidade na 
fixação dos vencimentos c justic:a nas mc.didas garantidoras 
dos direitos dos respectivo~ funccionarios, ainda, entre nós, 
dcsarnparaclos pela falta do estatuto ou Codigo Administrn
f,ivo, pnr cu,ia decretacão o Relator tanto se tem empenhado 
desde '1913, na firme convicção de que urge seja e~tabclecida 
esta lei que constitue uma verdadeira nspiracão univm·sal, .iá 
rflaliznda quasi cm toda a parte onde a democrac.ia sP assenl.f\ 
em princípios ele justioa, c onde a clarividencia dos Govm·
nos hono~tos vê na independcncia ~ ~.apacidade dos ser·vido-

, res do Estado a r.ondição es~encial á boa gestão rlos negocio~ 
publicos. · 

Sala das Commissõr.s, !l rle novrmbro de 1!)2·1. - Al{I'P.d() 
lEllis, Presidente. - Moniz Sodré, Relator. - Fmnciscn Sá .. 
- Feli1JM Schrnidt. -- .fn.Yé Euseldo. -- Bm·nar•do Jlrmteiro. 
- Smnpa.in Corrên. - Jus ln Clumnrml. - Vt•spuf!io ri.! 
Aln'l''ll . - .forio (,1f1'tl. 

O Cnng·r·esso Nneinnal dcer·cta: 

. Ar· L. A.;; I nbellns de vencimonl.ns do prssonl da Dire-
ctoria Ger·al dos Correios, que baixaram com o decreto nu
mero H. 722, de i'G de mar·oo do corrnnte anno, são alt.erada3 
e corrigirias ria fórrna srgninl.f.\: 

TABELLA A 

Pessoal 

DlltF.CTOnTA GF.l1Af, DOI'\ (:ORRF.!Oi'l 

:t director geral ......... . 
" ~nb-dircctorcs . . . ...... . 
·r I hesour•cir•o ( inclusi \'r 800$ 

par•a quebras) ...... . 
1 almoxarifn geral . . . .... . 

1 ã chefe~ dr secção ......... . 
'•O primeiroR officiar~ . · .... . 
;;o sr.gunrlo~ officians ........ . 

200 l.m·cciros officiaes ...... . 
1 ntmoxarife da directoria .. 
f. r.a rtograp·ho . . .......... . 
1 clavioulario ............ . 
1 ajudante dr. clavicnlario .. . 
i desenhista . . . .. ........ . 

~· . . •. 

• • • • • • o ••• . . . . . . . . .. 
12:000$000 

.R': 400$00G 
7:200$000 
o :1000$0011 . . . . . . .... . . . . ..... . . . . '• . . . . . . 

• o ••.• o •••• 

O ,O OoO O O I O O • 

2" :000$000 
00:000~000 

12: 000$·000 
12:000.$000 

180:000<$000 
330:000$000 
360:000$000 

1. 200.:000$000 
7:200$000 
7 ::500$0010 
!J:000$000 
(j :'000$000 
5:400$000 
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1 fiel ajudante Unclusive 
300$ parn quebras) ... 

G l.hesoureiros de ~nccUf'sal 
(inclusive 200$ pa1·a 
quebras) .. , ....... . 

Hi fieis de I' classe (inclu
sive 200$ para que-
bras) . . . . ......... . 

20 fi eis de 2' classe ( inclu
sive 200$ para que-
Jlras) ............. . 

6 fieis de succursal (inclu
sive i'a·O$ para quo-
bras) . . . . ........ . 

(i auxiliares rio almoxarifc 
geral . . . . .......... · 

2 auxiliares dn almoxaJ·ifc 
da directoria geral ... 

1 porteiro . . . . ..••....... 
3 a.iudantcs dn .porteiro a .. 

320 amanuenses a . . • . ..... 
170 auxiliares de umanucn-

·ses a . . . . ........ . 
283 pralicanl.es a ....•..•..... 
200 carteiros de 'i' classe a .. 
300 carteiros de 2' classe n .. 
::roo carteiros de 3' classe a .. 
HíO auxiliares de cnrlcirn a .. 
80 eonlinuo~ a ............ . 

11 O scrvr.nl.es de 1' claSSil a .. 
17fi ~ervenles. de 2' elas;; e a .. 

1 suprJrintendenl.e das C(!'! i. 
cinas (gratificnr;ão) .. 

1 apontador das officinns .. 
1 encarregado do material 

das officinas . . . .... . 
i electricisl.a ............ . 
1 a.iudnnt.e elect.ricist.a .... . 
:1 al!xiliaJ·r~ r•IC'cl.riri~la~ d~ 

1• classe n . . . . ..... . 
R auxiliare;; elect.riciRt.n;; rln 

2• classe a . .......... . 
1 serralheiro . . .. ........ .. 
1 a,judante de serralheiro . ; 
1 forreiro . . ............. . 
1 a,iudanl.e do ferreiro .... . 
1 servente de ferreirn ..... . 
i correciro . . ........... . 
11 officin~s do corrcriro a .. 
1 servente de COJ'l'l1ril'o .... " . . ~ marceneiros a .......... . 
1. carpinLeiro . . ......... , 
2 luRLradores a . . . . ...... . 
:L empalhado!' ............ . 
1 n,iudant.e de carpinlniT'O .. 
1 pedreiro ............. .' .. 
1 servente de pedreiro .... . 

I 'i pint91: ..... , .......... . 

• o •••••••• 

·fi: 600~000 

6 :'600$000 

'í:400$000 

5 ;lo00$0tl0 

3:600MOO 

3:1)00~000 
• •• o •••••• 

,, : .\.Q0$00(1 
tí:400$000 

3:600$000 
2:'t001\1000 
,, :800$000 
3:000$000 
3 : 6001$000 
2 ;!,Q0$00() 
!1:30fl~OOO 
2:ft00$000 
2:200~000 

•• o ••••••• .......... 
.......... .......... 

" 
• • • o o ••••• 

3:01'10$000 

2:100$000 
••• o o ••••• 

••• o • • • • • • 

• o •••••••• 

' ~ •• o ....... 

••••••••• o 

••••••• o •• 

3:000~000 
• • • • • • • • • o 

3:000$000 
' •••••••• o 

2:~00$000 
• • ••••••• o .. ' . . . . . . . . . . ' . . . . . " .......... 
o •• •• o •• ' ••• 

7:200$000 

:Jr:QI00$000 

'.lll:000$000 

10S;000$00Ó 

32:100$000 

21 :600$•000 

7:200$000 
5 :201()1.~000 

13:200$000 
i.i28:000$000 

G1•2 :OOOI$00ü 
!179:200$000 
9BO: 0001$000 

1. • 2·GO ;1(100$000 
1 . 080 : 0{)0$000 

3GO: ()00$000 
99:000$000 

261t :OO•Qi$000 
i185:000*000 

2:000$000 
1 :800~-DOO 

3:600$MO 
{j ;.600$000 
5:400$000 

!l:.000$000 

19:200$000 
3 :000$000 
2:4100$000 
:l :000$000 
2 ;/100$000 
:!:000$000 
3:600$000 

12:000$000 
2:1()00$000 
6:000$000 
3:000$000 
1 ;/100$000 
2:200$000 
2 ;1200$000 
2 :6010$000 . 
2:000$MO 
2:600$000 
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1 sorvenl,c âc pinf.or ...... . 
:1. funileiro . . • . .. : ........ . 
1 njudanto ele funileiro .... . 
I bombeiro . . . . ........ . 
1 a,iunant.c elo bombeiro ... .. 
2 mestres dr. lancha a .... . 
2 machinisfas de lancha a 
2 fognist.as de lancha a .... 
<) • 
~ carvomros a . . ........ . 
li mm·inhoiT·o;; rle lnnchn a .. 
1 vigia de lancha .. . . . , ... 
1 encarregado da typogra-

phia ............ . 
1 impressor de machinn .. . 
1 iml)rossor de machina <~~Mi- · 

nerva» . . . . ......... . 
2 mal\geadores a . .. .. , ... . 
'1 apJ•emliz rle impJ·o;;.~or ... . 
1 typographo • . ........ . 
1 Lypographo-a.iudantc . . .. 
1 aprendiz de typographo .. 
1 encadernador · ., ...... r 
1 a,iudantc lic encadernador 
1. aprendiz de enc::ulernndor 
1 pnutador ............ . 
1 srrvcnt.r dr• p:mf.ndor .... . 

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

•• o ••• o • o • 

'• :800$000 
'• :800$000 
:1:000$000 
.~:400$000 
2 :ft00$00(} 

••••••• o o •. 

••••• o • o • •. 

• o ••• ;• •••• 

•• o • • • ••• 

2:200$000 

• o •• o ••••• 

• o •••• o • o • 

Tabella B 

,. . 2':000$000 
3 ;1000$000 
2:200$000 
3:000$000 
21:200$000 
9:600$000 
9:600$000 
6:000$000 
4:800$000 

11.:4.00$000 
2 : 4.00~000 

5:4.00$000 
3:4.00$000 

3:000$000 
4:400$000 
1:440$000 
3:400$000 
3:000$000 
i :800$000' 
3:000$000 
2:200$000 
1 :080$00'0 
3:000$000 
2:000~000 

i\DMTNISTR!\ÇDES DE 1• CLASSE 

(Quadro especial) 

1 arJminis1.rnrlor ..... , ..... 
1. contador ....•........... 
1 · Uie~oureir.o (inclur:,ive 000$ 

· para queb!as) . . . .. 
fl chefes dP seco:~o a ...... . 
!l 1"' o'!1ficiaes a .......... ~ 

1 fl 2•• officiacs n ..... . 
:f. almoxarifc . • .......... . 
liO 3°' officiacs a .......... . 

3-\ fi~;is do l.hcsoureiro (in~ 
elusive HlO$ para que-
llras) ............... . 

-l porteiro . . .. , . . . ..... . 
2 a,indantr$ rio porteiro ... . 

·13'' amnnuonses a . .. ...... . 
·100 auxiliares a ........... . 
50 praticantes a . . . ..... , .. 
45 carteiros de 1.' classe a .. 

... • •• o •• 

• ••• o •• •; •• 

I• • o , o o o o o o 

S;t,Q0$000 
7:200$000 
6:000$000 

o •••••• o •• 

5:000$000 

.', :900$000 
• o. o ••••• o 

:~ :600$000 
,, :800$000 
:1:600$000 
2 :t.00$000 
!,:800$000 

14:400$000 
9:600$000 

;:./ 

9:000$000 
Ii0:400$000 
114:800$000 
96:000$000 
0:000$000 

300:000$000 

J(\6:600$000 
1[:800$000 
7:200$000 

(j/13 :200$000 
576:000$000 
-120:000$000 
21(; :000$000 

.. 
• 
i 
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90 carteiros de 2• classe a .. 
120 carteiros de ~· classe a .. 
130 auxiliares de cart.eiro a .. ,. ,. 

'l concmuos a . • ....... . 
. 31 serventes de 1' classe a .. 
60 ~crvent.cs de 2' classe n .. 

rr 

li :200$000 
3:G00$000 
2:400$000 
3:000$000 
2:'!00$000 
2:200$000 

378:000$000 
432:000$000 
31.2:000$000 
15:000$000 
74:1&00$000 

132:000$000 

ÍIDMlN!P.'rii,\ÇÃil DOS C:Oflllll!OS DO A'MAZONAR r-; ·rF.fiR,JTOiliO OC1 
ACIIE 

1 administradm· • . .... 
· 1 conta dor . . . • . . • . . . . . 

1 tbesoureiro (inclu ~ i v f! 
600$ rmra quebras) . . 

/1 chefes de scccão a .... . 
4 1" officiacs a. . ...... .. 
6 2" officiacs a . . ...... . 

,12 .3·~ officiaes a . . ...... . 
3 fieis do thc~ourciro ( in

inclusive 100$ par a 
quebras) a. . • . ..... . 

1. porteiro . . . . ...... .. 
1 ajudante do porteiro • . 

21 amanuenses a • . ....... . 
:JO auxiliares de amannenscs a 

2 praticantes a . . ...... . 
15 carteiros de 1' classe a .. 
G carteiros de 2' classe a .. 
8 carteiro~ de :~· e lasse n .. 
2 contínuos a . . ......... . 
!l scr·ventcs de '1' classe a .. 
9 serventes rle :l' c.lasse u .. 

III 

1 administrador • • . . .. . 
1 contador • . . . ...... .. 
I Lhr.sonrriro !i n c ln si v c 

600$ para quebras J • • 
/1 chefes de sccçlío a .•... 
5 1.•• ofl'iciaos a . : . ...... . 
9 2" officinc~ a ........ . 

i li :l'" officiae;:; a .•...... 
c l'iei;; de t.hc~ourciro (inclu

~ivc 1 o o~ llarn quebras) n 
1 rporl.cirn . . .•........... 
1 a,iudanLc de r•nl'lnil·n ..... 

2G amanncns,·~ a • . .......•.. 
8tl auxiliare~ dr. amanuenses a 
5 praticante~ a . . ....... . 

15 carl.eii'OS rir. l' classe n •... 
:!2 cnl'l,ciros de 2' classe !l· .. ·. 

.......... 

·7 ;6oô$óôo 
ú:400$000 
5 : G00$000 
4 :BOO,OOO 

4:500$000 
o ••• o o •••• .......... 
/~:000$000 
2:400$000 
1:800$000 
3:600$000 
3:000$000 
2:400$000 
2:400$000 
2:200$00ü 
2:000~000 

•• o •••••.•• 

•••••• o •• o o 

••••• o o •••• 

7 :600$0ú0 
6:400$QOO 
!í : 600.'1!000 
!1 :800$000 

'• :500$000 
• ••••••• o 

.......... 
!l :000$000 
2: !!00$'000 
1:800$000 
3:000$000 
3.:000$000 

12:0008000 
9:000$000 

8:600$000 
30 :·400$000 
25: 6'()101$000 
33:600$000 
57 :600!1\00fl 

13:500$000 
4:500$000 
3:300$000 

84:000=!1000 
. 72 :000$00'0 

3:600$000 
54:000~000 
-18:000:$000 
19:200$000 
4:800$000 

1.9:800$000 
18 :0001$00ll 

12 :0()(1$000 
9:000$000 

8:600$000 
30:400$000 
:~2 :000$001l 
no: 400$0on 
76:8100$001\ 

27:000$'()'00 
4:500$000 
3:300$000 

1.04 :000$000; 
.86:400$000 

9:000$000 
li-i:000$000 

.• 66 :000$000 



156 ' .\NNAFlS DO SENADO 

!::8 carteiros de 3' classe a ... . 
1 O auxiliares de carteiro a .. . 

!! cont.inuo~ a . . ......... . 
6 scr·vcnLes de 'i' classe a ... . 

111 sr.rventes de 2' classe a ... . 

IV 

2:40'0$000 
2:000$000 
2:400${)00 
2:200$000 
2 : 000:!!0'0'0 

ADMINISTRAÇÃO DOS CORREIOS DO CEA'RÁ 

'1 administrador a ...... . 
1 contador a . • .......... . 

I t.hesoureiro (inclusive 6'00$ 
para quebras ( a .... .. 

4 chefes de secção a ....... . 
4 1•• ot'ficiacs a .......... . 
6 2" officiacs a .......... . 
8 3•• o fficiaes a ........... . 
11 fieis de thesoureiro (in-

clusive 100$ para que-
bras) a .......... . 

J porteiro . . ............ . 

1
1 aJudante do pol'i.eil'O .... . 
., amanur.nses a .......... . 

20 auxiliares dl:l amanuenses a 
fi carteiros rle 'i' classe a ... . 
6 carteiros ele 2' classe a ... . 

1 O r.ar·lriros de 3" classe a ••.• 
2 · conl innos a . . ......... . 
ii sr!rvenl.e~ rle ·i' classe a .. . 
H Sl~l'YI!ll II'S rJ r. :.'" C [H i'." r a 

v 

• •••••• o •• 

• ••••• o •• 

. ........ . 
7 :6'00$000 
6 :40'01$000 
3:600$000 
~. :800$000 

1(:500$000 . ....... . . ....... . 
~:000$000 
2 : 401}$000 
3 :6'00$000 
3:000$000 
2:400$000 
2:1(00$000 
2:200$000 
2 :000.~000 

<i7:200$00B 
20:000$000 

I; :800$000 
13:200$000 
20:000$000 

12:000$00Q 
9:000$000 

8:600$000 
30:400$000 
25:600$000 
33:600$000 
38: 4()100$000 

18:000$000 
l1 :500$000. 
3:300$000 

!>6:000$000 
/18 : 000$000 
28:800$000 
18:()00$000 
24 :000$0001 

lt :800$000 
1t :000$000 
iG:000$000 

ADMINJSTRAI)ÃO DOS CORREIOS DE PERNAMBUCO 

1 administrador a . . ..... . 
1 contador . . ............ . 
·J t.hesnureirn (inclusive 1100~ 

pat•a quebras) ....... . 
.\ chPfcs dP- sccc.ãn a ....... . 
6 1"' officiaes n .......... .. 

10 2"' officiam; a ........... . 
1 almoxarife . . .......... . 

21 :l" ofl'iciacs a ........... .. 
" fieis do thcsmn•eit•o (in

clusiv!1 100$ para qu c-
bras) a . . ......... . 

1 port.eil•o . . ............ . 
2 a,jnrlanl.eg do JlOl'l riPo a ...• 

:H am:muonscs a : ........... . 
ltO auxiliares dr. amannnnscs a 
8 pl'aticantes a ............ . 

20 cart,ciros · dn I • classe a ... . 
25 carteiros de 2' classe a ... . 
35 cartoiros de 3' classe a .... . 

.......... 

• o •••••••• 

7:600$000 
6:400$000 
5 :(i00$000 

:.:800$000 

·" :500$000 
o ••••••••• 

3:300$000 
-1:000$000 
2:400$000 
1.:800$000 
3:600$000 
:1:000$000 
2:·W0$000 

12:000$000 
9 :000$000· 

8:600$000 
30 : 400$000. 
38:400$000 
56:000$000 

5:000$000 
100:800$000 

18:000$000 
4:500$000 
6:600$000 

136:000$000 
!16:000$000 
14 :400$000 
72:000$000 
75:000$000 
84:000$000 

• -

I 

.. ... 
• • ~ 
• .. 

" 
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~O auxiliares de cartuiro a ...•. 
. 2 contínuos a ............. . 

!l serventes de 1.' classe a ... . 
'15 serventes de 2" classe a ... . 

VI 

1 admínistt·ador a . • ....•... 
1 contador .............. . 
1 thesom•eiro (inclusive 600$ 

pat·a quubras) ....... . 
· t, chefes dt! ~eceão a .......• 

3 1•• officiacs a' ...........•• 
·w 2•• officiaes a ........... . 
21 3"' officiaes a ............ . 

5 fieis de I hesom•ei t·o ( in
clusive 100$ para que-
bras) a . . .......... . 

1 porteiro .............. . 
· 2 ajudantes do porteiro a ... . 
27 amanucnses a ...........• 
40 aux,iliares de amanuenses, a 
10 praticantes . . ......... , . 
12 carteiros ele J• classe a .••• 
24 carteiros de 2' classe a ... . 
35 carteiros de 3' classe a ... . 
10 auxiliares de cart.cil'o a ... . 
2 continuos a ............. . 

10 serventes de I" l\lassc a ... . 
10 serventes de 2" classe a ... . 

2:000$000 
2:1,00$000 
2:200$000 
2:000$000 

·• o ••••••• 

.......... 
7:600$000 
(j :400$000 
5:600$000 
I; :800$000 

I; :500$000 

3:300$000 
lt :000$000 
2 ;1!00$000 
f:S00$000 
3:600$000 
3:000$000 
2:400$000 
2:200$000 
2 :"00$000 
2:2.00$000 
2:000$000 

20:000$000 
lt :800$000 

19:800$0tl0 
30:000$000 

12:000$000 
ll:000$000 

tl:ü00$000 
30: 1100$000 
32:000$000 

1íZ ;g~~~~gg 

22:500$000 
11:500$000 
6:600$000 

108:000$000 
96:000$000 
Hl:000$000 
43:200$000 
72:000$000 
8-i:000$000 
22:000$000 

l, :800$000 
22:000$000 
20:000$000 

AIJi\llN IS'l'IIA(!.i\ll DOS r:ntlnlliOS DO RIU Dll ;].\NEII\0 

1 admini~Lt·adnr . . ................. , . 
1 con f.ador . . ....................... , . 

'I tliesout·cirn (inlllusive 600$ 
pat·a qnebt•as) . . . . . . . . . ........ . 

" cltofes de ~Cc\:ãn a ...... . 7:li00$000 
(j: ·100$000 
fr:600$000 
5 :·000$000 
/j:S00$000 
:l: Li(I0$000 
,, :800$000 
lj:200$000 
:l :600$000 
2 :!100$000 
:J :300$000 
2 :lj00$000 
2:200$000 

5 primcir·o;; oficitws a ..... . 
7 Regundn~ ol'l'irliaeR n ..... . 

i2 terceiros ni'J'irliaos a ..... . 
25 atntun1ensn~ a . . ....... . 

2li auxilíat'l!:i di' amanucnses a 
10 carlcirns de l" lJlassP a ... . 
15 carteiro~ de 2' e! asse· a ... . 
·ao enrl.cit·ns dr• :l' clasRe a •••. 
20 auxil ia1'cs ele eal'Lcí r· os a •. 
· 2 conLimws a . . .......... . 
· 6 scrven!.ns tlt~ I' dasRc a .. . 
'H servente~ de .2• classe a .. . 

u:ooo:;;ooo 
!I :000$1100 

H:ti00$000 
:JO: \00$0000 
:l2: 000$000 
:l\) : 200$000 
60:000$000 

[20:500$000 
fl3: l\00$1)00 
lt8 : 000$000 
63:000$000 

[08:000$(}1)0 
:,s: 000$000 
0:600$000 

H :400$000 
211 :200$000 
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VIII 

AD;\f!N!S~'!IAÇ.~r) DOS CORI\li:IOS DO PAMN1 

1 adrninislmdor , . .. ................ .. 
1 llOUladOl' . . ............ , .......... . 

:J l.hcsolll'oiro (inelusive üOO$ 
vara quebras r. . . . . . . . . ... · ...... . 

7:600$000 
6,: 400$000 
5:ü00$000 
4:800$000 

Ir t:hcfcs do · secção a ....... . 
.\ p1'imciro;; officiacs a ••.. 
6 ·segundos ol'.l'iciaes a .... .. 
!l terceiros ol'ficiaes a ..... ., 
r; fieis do lhesoureiro (inclu-

sive 100$ par:~ que~ 
bras) a . ,, ........ ,. . ~ : 500$000 

l po1'tciro a . . ..•......... 
1 a,iuda~lle de porteiro . . . . . . ........ . 

!r :OOU$000 
~:400$000 
·I :800$000 
:J :600$000 
:J:000$000 
~:400$000 
2:400$000 
2:200$000 
2:000$000 

20 · amanuenses a . .. ....... . 
2íi auxiliares a . . .......... . 

8 praticantes a . . ........ . 
:1-0 carteiros de J • classe a ..•. 
.J O eart.eiros de !!• classe a ... . 
.. H earf.niros de :J' classe a .. . 

2 r:onlinuo~ a . . ...•...... 
7 sei·Ycnf.es de 1' classe a .. . 

12 sm·v.ent.cs de 2" classe .... . 

IX 

12:000$000 
ll:OU0$000 

l:l:ü00$000 
30:400$000 
:t5:600$000 
!!3:600$001) 
.\3 :200~000 

~:.) :500$0001 
4 :500f:;OOO 
3:;300$000 

80:000$000 
86:400$000 
']!,: .\.00$000 
36:000$000 
30:000$000 
33:600$000 

!; :800$000 
15:400$000 
2-1:000$00"0 

.\l'.IIN!S'l'M.(}ÃO DOS C:OI\HEIOS DO HIO GRANDJ> DO SUL 

(Porto Alegre) 

1 adrninislruuor . . . . ................. . 
J eontador . . . . ........•...........•. 

·t I hesourciro (inclusive 600$ 
para quebJ•tts) . . . . . . . . . ........ . 

.í t:llcl'cs de secção a ....... . 7:600$000 
[\ :.\.00$000 
5:600$000 
.\.:800$000 

ti , PL'imciros o1'1'icwes a .... . 
.I o· ~egundos ol'ficiaes a ..... . 
H terceiros officiaes a ..... . 

:; fir.is elo thesoureiro (inclu~ 
siYo JOO$ para quebras) 
a . . . . .. .. . .. .. .. . .\. : 500$000 

1 porteiro . . . ; ......... . 
2 ajudantes do porlr.iro a .. . 
~n amanuenses a : . ........ . 
:Jií auxi I i ares a ............ . 
JS· portcit·os a . . . . ....... . 
17 cartcil•os de J • classe a ... . 
:.!0 carteiros de 2• classe a ... . 
22 carteiros de a• classe a ... . 
:13 :mxiliares de carteiro a ... . 
., t' ~ con muos a . . .......... . 
8 serventes de 1 R classe a .. . 

.12 serventes de 2• classe a .• .,, 

. :i; ;jõó$ÕÕÕ 
.\.:000$000 
2:400$000 
1-:800$000 
:3:600$000 
3:000$000 
:!, : ·i00$000 
2:000$000 
2:400$000 
2:200$000 
2:000$000 

12:000$000 
9:000$000 

.~.: 1100$000 
:J0:400$000 
:-12:0008000 
56:000$000 
67:200$000 

22:500$000 
4:500$000 
6:600$000 

116 :ooosooo 
84:000$00(1 
:32:400$000 
6.1:200$000 
00:000$000 
52:800$000 
26:000$000 
4:880$000 

17$600$000 
24:000$00Q 
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X 

.\IJ,\li.)!JS'I'II.I(,!AO !JUS l:OIIII[W)S DE j\llNM:i GE!IAES 

J. administrador . ,.. . .................. . 
·I contador . . .. . ..................... . 

•1. lhcsnumirn (iniJiu~ive ôUO$ 
para qneln·as). . . . . . . . . ........ . 

ü chefes de suceão a ...... . 
ri primeiro~ ol'l'iciaes a ..... . 
'i -;egundos ol'ficiacs a ..... . 

J ri terceiros officiacs a ..... . 

7:li00$000 
ti :100$000 
ri:ô00$000 
4:800$000 

3 fieis du thesoureiro (iucln
sivu 100$ lllll'~t quebras) 
a ,, . ,,. .. . .. .. .. .. .. 4 : 500.~000 

:L pnrtei1:11 . . .. • . . . . . • • . . . • •••.••• , •.• 
1 a,judaute de porteiro ,. . . .. . .. . .......... . 

.'27 amanuense" a . . . . ..... 
2:'1 anxilhu·t~s a ... , •.......... 
li pratican tcs a . . . . ..... . 

12 cart,eiros de '1" classiJ a ... . 
·15 carteiros du 2' classe a .. . 
20 carteiros de 3" classe a ... . 
.15 auxiliares de carteiro a ... . 

2.., contínuos a ......•....... 
8 serventes de 1• classe a ... . 

20 sm:ventcs d1J 2• classe a ... . 

XI 

\ :000$000 
:,>.: ft00$000 
7:800$000 
:3:600$000 
:3:000$000 
2:400$000 
2:000$000 
2:.100$000 
2:200$000 
2:000$000 

., 
' 

12:000$000 
fl:000$000 

~:600~000 
38:000$000 
32:000$000 
39:200$000 
72:000$000 

1.'1:500$000 
4:500$000 
3:300$000 

108:000$000 
57:600$000 
10:800$000 
43:200$000 
45 :OOO~:íOO 
~ 8 : OOG$000 
00:000$000 

4:880$000 
17:600$00() 
10:000$000 

ADMINISTUAÇÃO DOS COH.UE!OS DJ~ SAN'l'OS 

1 .administrador . , .•....• 
f contador • . : . , ....... :. 
1 thcsoureil'o (inclusive GOO$ 

o o •, 0 o o o o 0 o' 12:000$000 
I o o o o o o o o o 9 :000$0(1(! 

paea n.ne!Jrns) ...... . 
3 llhefes de SP.C(;ão a, .. , ... . 
:1 Jll'imeirC,;; n f'ficiar.s a ..... . 
·I ~cgunrlM nfficiaes a ..... . 
G t.ercGiro~ officiacs a ..... . 
3 fieis do lhesnureiro (inclu-

siw 1008 para que-
bras\ a ............ . 

-:1. porteiro . . .............• 
'1 a,Judanl:c do porteiro ..... . 

1. 2 amanuenses a ........... . 
J5 auxiliareg a ............ . 
ti prat.icantcs a ...........• 

••••• ' •• 'o s:soo::;ooo 
7:000$0()0 22: 800$()1)() 
li: . .1()01\;000 1!1:200$01)1) 
~:6008000 22: o100$00() 
4:800$000 :!6:801)$00() 

~ 

!t: 500$fl00 .. 
'1~:500801111 

' 4:500$000 ..... • ..... 
•••••••• o • :) : .100$0111) 
.t:000$00il ftS:000$000 
2:-í00$000 36:000$00~ 
1:800$00(1 !) : 000$00(• 

:15 carl.ciros ele 1.' classe a ... . :~ :600$000 "" : 000$0(1:.. 
10 car.tci!'os tlc 2" classe a ... . :1 :000$000 30:000$000 
Hl carteiros dt' 3" classe a ... . 2: ·í00$0011 24.:0001:;001) 
" nuxiliares de carteiro a ... . 2:200$000 8:800$000 
2 eonLinuos a ............. . 2:-í00$000 8:800$000 
õ servente.~ de 1' classe a ... . 
.6 servente~ dt: 2' classe a ... . 

2:200$000 11:000$000 
2:000$000 18:000$000, 



TABELLA B 

Administrações de ~· classe 

I 

1 adminbl.mdnr. . ........ . 
1 conladoJ· . . ............ . 
1 lhesonl'ei!'O (inclusive CiOO~ 

pam quP.bra~) .... , , . 
'} chefn~ rlc 'r•r·r•~,., 'I - •• " • .J,.l .. ' ••• o •••• 

3 prinwi1·ns officiaes a., ... . 
9 segundos ort'iciaes a .. , .. . 
1 fiel de l.he~oureiro (inclu-

sivo 100$ para <Juebras) 
:1 porteiro . . .. , ... , . , , .. . 
1 a.iud·anf.e do porteiro ..... . 
1G amanuen~es a . . ..•..... 

20 auxiliares a . .. ........ , 
5 pJ•aticanles a . . , . , . , . , . , 

· fl cartei.l'os de 1' classe a ... . 
!10 carl.eiJ·o~ de 2' classe a ... , 

1 continuo a .. , .......... . 
li ~cJ·venleR de l' llias~e a ... . 
ô smwcnlc~ de 2' classe a .. . 

.......... 
6:1100$000 
5:000$000 
.\ :000$000 

' •• o •• ••• 

3:400$000 
2:000$000 
1:800$000 
a:200$0oo 
2:800$00(} 
2 :~$~)()~)· 
2:000$000 
1:800$000 

S:100$00IJ 
G:ü!l0$000 

(i : 000$000 
' I :! :000$000 
15:000~000 

:3G :000$000 

:1 : G00$000 
3 : .i 00$0100 
2~:400$000 

3 !1 ; 0001$000 
.jiQI;000$000 
!1;000$000 

28 :800$000 
21:!1 ;000$000 
1!.::2(10$000 

12:'000$000 
10:800$0\JO 

AU:\ll:-.'l>!THAÇ,\ro IJOS COilnllJO~ U.\ P,\JL\HYIJ.~ 

i administrador . . ... ~ ... . 
1 contador . . ............. . 
1 Lhcsoureiro (inclusive GOO$ 

para quebras) ....... . 
2 ciiCfcs de scccão a ...... . 
a ]ll'imeirns nJ'J'iciac~ a .... . 

l fiel do thcsoureiro (inclu
~ivc 100$ para quebras) 

. 1 porteiro . . ............ . 
:1 ajudante do portcit·n .... . 
~ amanuensc~ a . . . ...... . 

H anxil iarcs a . . ........ . 
4 pml.ieanl.c~ a ••...•....... 
U em·!.eil·ug de 1" e lasse a . .. . 

:14 cm·leiJ·os de :l" classe a ... . 
1 continuo a . . ..... _ . ..,_ .... . 
3 ~crvcnLes dn I' classe a .. . 
6 scrvcnl.e,; de 2' classe a .. . 

III 

o ... o •• •••• 

6:000$000 
5:0001!;00() 

• o ••••••• 

3~:>100$000 
2:000$0ü0 
'1:8!10$000 
~:200$000 
::!:800$000 
2:200$0001 
2:000$000 
'1:800$000 

ADllll:'\lo'J'IIAÇÃO DOS CORREIOS DE ALAOÔAS 

; 1 auminiSlJ•adOJ' • , ..... . 
. i contador . . • . ...••.... 

• o ••••••• 

. ....... . 

R: 400$1100 
G;G00$000 

G:000$000 
12:0(10$000 
15:000$000 

3 ;(iOll$01!1) 
3:400$000. 
2 : lt00$0'00 

27 : 200$00'0 
28:000$000 
7 :200$~0(} 

28:800$000 
39•:200$000 
2:200$000 
ti:000$000 

1.0:800$000 

8;400$000 
6 :G00$000 

... ... 

• 

• 

I ... .. 
r 

.. 
-
• • 

' 



f ,f.hc~OUI'CÍI'O (irtcluHiVC üUO$ 
para r1ucbras) . . .... . 

;2 eilofcs de sCC\iãn a ....... . 
2 primeiros officiaes a •.••. 
'4 segundos officiacs a .•...• 

:1.. fiel do thesourciru (in-
clusivo 100$ para que-
bras) . '.. ~.· .. ... ... '• .. o1 

1 porteiro · . . . . ......... . 
'1 a,judantc do porteit•n .. . • 

10 amanucnses a . . .. . ... . 
16 auxiliares a . . . • ..... . 
16 cartoiroR de 1.' classe a .. . 
16 carteiros do ~· classe a .••. 
1 continuo a .. . . . ...•..• 
6 serventes ele I" ~~las.~c a 
6 serventes do :!' classe a .. , 

IV 

. . ' ...... . 
ti : UO.U$000 
5:000$000 
•Í :000$000 

h •• 4 ••••• 

•••••••• o •. 

•• o •••••••• 

::: : .HJIJ$000 
2:000$000 
3:200$000 
2:800$000 
2:200$000 
2:000$000 
i:S00$000 

.\IJMlN!B1'1\AÇ.~o llO ESI'tnt•ro SAN1'0• 

i administrador ... .•. .• • •.•. 
:1 contador .. . • . .. . ... 
1 thesoureit•o (jnelusirc 600$ 

para rquei.Jms) . . . 
2 chefes dP. HN~11ãn a • • •••. 
2 . . fl'' . prJmctros o r c me.-; a • • • 
·i soguodos nfl'il•iaes a • .. 
1 fiel do l.lwsouroir·o (in-

clusive I 00$ pur·a tJUc-
1 11·as) • .• • • .•. • ....... 

1 pnrtcit·o • . • . . • .•.•. 
1 a,iudante !ln pul'Leiro .• . , 

1.0 amanucnseH a .. . .... 
~o auxilial'es a • • . . .. 

8 cartciroH rle l' cla~s~~ a 
14 carteiros de 2' classe a . 
1 auxiliai' de car·teiro . . 
:1 continuo 11 • • • • ••••• 
3 ~ervente8 de I" elasso a 
6 scrvonlcs de '2, classe a 

v 

.......... 
'• o o o o o o o or 

o •••••••• 

ti:000$000 
5:000:jl000 
·i :000$000 

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

; ; : Hlfl$000 
2:000~000 
:1 :!!Oli$1HlU 
:!:800$000 ......... 
:!::.!00$0011 
~:000$000 
1:800$000 

6':000$000 
12:000ll!OOO 
'10:000$000 
16:000$000 

3:600$000 
3:400$000 
2:400$000 

3 ·I :000$000 
:12:000$000 
51:200$000 
114 :800$000 
2:200$000 

12:000$000 
10:800$000 

8: .]OIJ$000 
6:600$000 

·G: 00fl$0rlll 
12:000$000 
10:000$000 
Hi:000$000 

3 :G00$000 
3:400$000 
~ :400$000 

:H :000$000 
40:000$000 
:!il:ü00$000 
:.10:200$000 
2:000$000 
~:200$000 
ü:000$000 

10:800$000 

AUJ\UNIS'J'Ik\Ç.\o Dut:! I.:Oli11B!Ull u~; S.\N'l'.~ C.\1'HAntN,\ 

:1 administrador • • .......... .. 
1 contador • ,.. .•. ... .. ... ... . .. 
.1 thcsourciro (inclusivo 600$ 

para quebra~·) • . . 
2 chefes do sneçiin . a ......... . 
3 primeit•os nfficiaps a . .. . 
G s•.:gunrloH ol'ficiatJS a .• . • 
1 fiel do Llwsourciro ( in-

•:lusiv.o 100$ pura (!Ue-
br~s) . ;.. ,.~ '-~ ·~ ,,. ''·····~~ 

:.; S •. ,.,.., :Vol •.. ''11 •. 

ro • ' •. • .• • • ,. 

. . .......... ~ 
•••••• o •• 

fi:000$0110 
r.:oon~ooo 
1:000$000 

8 :lJ00$000 
6 ;fi(UJ$000 

r; :OOOi!iOOO 
l.:l :000$000 
Hí :000$000 
:::i :000$000 

3:600$000 . ' 

u 
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:1 ,porteiro . . .. , ........... . 
.1 ·ajudante do po!'Lciro .•...• 
U amanucnscs a •••..•...... 

12 '1' . aux1 1arcs a .............. . 
8 carteiros de t• clas~c a ... :. 

1.0 porlcil·os de !.!• clas;;o a ...• 
·'~ uuxil i ares elo carl.cin>s a .. . 
1 continuo a .............. ·I 
3 serventes do 1 • classe a ...• 
6 scrven los de ~· classe a .... 

:• ......... ; 
•••• o •• o •• 

:J :!,00$000 
~· :000$000 
:J::.!00$000 
!.!:800$000 
:.!:000$000 

•••• o ••••• 

:!:000$000 
1 :800$000 

TA13ELLA D 

Administrações do 3' classe 

I 

3 ;.lQ0$000 
::: :·100$000 

:JO:G00$000 
;!I, :000$000 
~5:600$000 
~8: 000$000 
8:000$0()0 
:!:~00$000 
6:000$000 

10:800$000 

AD?>TINISTMÇÃO DOS COlll\EIOS DE SEflG!PE: 
i administrador . I" .. • .. • ... ; .. • .. • .. • 7 :200$000 
1 contador . . ............. ·.1 .......... , 6 :000$000 
1 Lhesour'ciro (inclusiYc '*00$ 

para quebras) ....... , . . . . . . . . . . tG :000$000 
2 chefes do scccão a ......... · 5:000$00!1 lo:OOU$000 
3 officiaes a . . . . . . . . . . . . . . • ·I :000$000 12:000$000 
!l fieis do thosourciro (inelu~ 

. sive 100$ .para fJUCbras) a 3:100$000 
1 porteiro . . . . . . . . . . . . . . . . • ........ . 
'' amanucnscs a . . . . • . . • . . . • 3: OU0$000 
8 auxiliares a ..•....••...•. •I ~: U00$000 
8 carteiros de 1" c.\ asso a..... 1~ :800$000 

12 carteiros de ·:2• classe a..... 2:400$000 
3 auxiliares ele. carteiro a. . • 1 :800$000 
3 serventes de 1." classe a.... 1 :800$000 
6 serventes de 2" classe a. . . . 1 :700$000 
:b Gontinuo a . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ •I 

II 

6:200$000 
3:000$000 

12:000$0011 
:tü :000$000 
22:400$000 
!.!8:800$000 
5:400$000 
5:400$000 

10:200$000 
:.l:000$000 

ADMIN!STI\AÇÃO DOS C0!\REIOS DE niBilln.\o I>RI!TO 

(Estado de S . .Paulo) 

i administrador . I• ••••••••• •I 

1 CQntador • • .............. .. 
1 thcsoureiro (inclusive ·IDO$ 

para qu c bras) •......• · 
2. chefes de seccúo a ........ . 
3 nfficiaes a ... · ........... . 
2 :fieis de t.hosoureiro (inclu-

sivo 1.0011\ para quebra~) a 
1 p0r!Jeiro... . ............ . 
'' nmanucnsoR a ............ . 

J 2 nuxi li ares a ............. .. 
[i carteiros do ·j• classe n .... o; 

10 carteil·os de 2' classe a ..•.. 

·• o • • • • • • • •I 

,• o ••••••• o: 

•• o ••• o ••• 

5:000$01)0 
4:000$000 

3:100$000 . 

·• :3 :oooiô·oo 
2:000$000 
2 :8()0~000 
2:100$000 

7 :200$001• 
6:000$000 

G:000$00fl 
10:000$000 
12:000$000 

6::200$000 
3:000$000 

i2:000$000 
2ft: ()Q0$000 
1!1 :000$000 
!l!l :0100$000 

•• 

.. 
m 
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:f. continuo n. •• ..•..•••••.•••. 
2 Rerventcs elo 1' classe a .... 
4 serventes ele 2' classe a ...• 

III 

1:800$000 
i :700$00(' 

~\DMINISTI\AÇÁO DOS COilrtE!OS DE UDERAl':IA 

(Estado de Minas Gcraes) 

1 administrador. . . • . ...... . 
1 <:ontador ...... · · .. · .. · ...... . 
1 thesoureir::t (inclusive 400$ 

para quebras) .......... . 
2 chefes de secção a ........ . 
3 officiaes a .•.............. 
2 fieis de thesourclro (inclu

sive 100$ para quebras) a 
1. porteiro.. . .. ........... .. 
ti amanucnscs a .•••......... 

10 auxiliares a .............. . 
3 carteiros do 1' classe a ....• 
6 carteiros do 2" classe a ... . 
li auxiliares de carteiro a .... . 
1 continuo a ............... . 
2 serventes de i" classe a .••• 
3 .serventes de 2' classe a ....• 

....... • ... 

5:000$000 
·I :000$000 

3:100$000 

3:000$000 
2:000$000 
2:800$000 
2:1100$000 
1 :Sil0$000 

1:800$000 
1:700$000 

T.!\BELLA E 

Admln'lstrações de 4' classe 

I 

:.\DMINISTII.\ÇÃO DOS CORREIOS DO PIAUHY 

1 administrador ..•• · .•...... 
1 contador .....••. .. · ....... . 
1 thesJurciro (inclusive ·iDO$ 

para quebras) ......... .. 
2 choros do Reecão a .••.•.... 
:l officiaes a ..•............. 
1 fiel elo Ll1!)Soureiro (inclu

sivo 100$ para quebras) .. 
1 porteiro. • . • • ............ . 
5 amannonsos a .......•..... 

1:1~' auxipat·os a ............... , 
• pratwantes a .. . ........ . 
1 cartr.iros de 1' classe a .... . 
C. carteiros ele 2' classe a .... ,, 
:, auxiliares ele carteiro a ..... · 
1 continuo a . . . . . ..•.....• 
2 serventes de 1• classe a .. ,, 
4 serventes de 2• classe a .• , 

• ••• o •••• •. 

• '· ••• o o •••. 

:• 4 ;2õô$ôC.ó 
3:600$000 

. ....... ··•. 
3:000$000 
2:000$000 
1:800$000 
2:600$000 
2:200$000 
1:800$000 

'• ••••••• o • 

1:700$000 
1 :&00$000 

163 

2 :•O!QQ$0ll0 
3:600$000 
G:B00$000 

7:200$000 
6 :01)0$000 

5:000$000 
10:000$000 
12:000$000 

6;20.0$000 
3 :OOfr$000 

15:000$000 
20:000$000 

8': 1100$000 
14:400$000 
9:000$000 
2:000$000 
3 : 600$010{) 
5:100$000 

ti :600$000 
5:600$000 . 

I{ :B00$000 
8:400$000 

:!o:soo$oeo 

2:9•00$000 
2:400$000 

15:000$000 
:!0:000$000 
7:200$000 

i-D:400$000 
13:200$000 
7:200$000 
1:800$000 
3:400$000 
6:4.00$000 

I 

I' 
' ' 
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li 

APMISIS'rn.\Ç:Í.O DOS 'col\i\BIOS ou n!O GRA~DE Do Non.-rl!l 

1' administrador ··~ , •. ., , .......... , 
i contadO!' . . .. . :··· .. -...... ····1 
1 thesoureiro · (inclusive 400$ 

para qtwhras) ....... . 
2 chefes de secdi.o a .......•... 
3 officiaes a. : .. ........... . 
1 fiel elo l.hcsourciro (inolu~;ivc· 
. . 1.00$ pam quebras) •... , 
1 porlCll'O . . . . . ........... . 
6 amanuenscs a .............. . 

i2 auxiliares a ............. ,. 
.4 pralicanLcs a. ••.•..••••••••. 
6 carteiros de 1" classe a ..... 

.12 carteiros de :!." dasoe tt. ••••. 
i conliuuo a .....•...... , .•. 
·2 ·serventes de I' classe a ..... . 
5 serventes t.le :!.' classe a ... .. 

III 

, .... · ...... -...... ~ 
'o O O O O o I f O ol 

'o • o o o o o o o .~ 

4:~00$000 
3:600$000 

••••••• o ••• 

,• •• o ••• •' o •• 

:l:U00$000 
2:000$000 
1:800$000 
~:600$000 
2:200$000 

• •• o •••••••• 

1:700$000 
l:ü00$000 

6:600$000' 
5:600$000 

'• :800$000 
8:400$000 

10:800$000 

2:000$000 
2:1100$00:.1 

18:000$000 
2-í:000$000 
7:200$000 

Ili:G00$000 
26 : !, 00$000 

·1 :400$000 
:J:400$000 
~:000$000 

Í\Pl\liNláTit'AÇ•\0 IJO~ GIJltii-ETUS IJE JU,\ZillfiU 

(Estado da Bahia) 

':1.' adminjstrador . ,. .• . • •.... ., 
1 contad,or .. , . . ~o· •.••••••••• 

1 thcsourciro (inclusiv() !tOO$ 
para quebras) .......• 

2 chefes de secção a ........ . 
3 offi.ciacs a ................. , 
1 fiel do thcsom:cit·o (indusivc 

100$ para quebras) .... 
1. . l . . por CJro .. . . .......•....... 
3 amanucnses a •............ 
· 8 auxiliares a .............. . 
1 carteiro de '1." classe, ...•... 
1 carteiro de 2" classe .•...... : 
2 scrvcnte·s de ~·· classe a .••.• 
3 ostaflltas a ............• , •• , 
2 serventes de 1' clu:;se a ..... 

lV 

•• o ... o ••• -.-.~ 

'o o o o o o o o o .; 

. .......... ,.-

!i :~00$000 
:l:G00$000 

:o o •••••••• , 

o o •••••••• • 

:1 :000$000 
2:000$000 

• o •• o •• o •• 

t:G00$000 
1:600$000 
1:700$000 

6:000$000 
5 : G00$000 

4:800$000 
!!:1,00$000 

10:800$000 

2:!)00$000 
2:/j00$000 
!l:000$000 

Jü:000$000 
2:600$000 
:2:~00$000 
3:200$000 
;, :800$000 
3:-í00$000 

;\IJMl:\lS'I'n:\!j.'io !lr)S l;onn!UIIS UE DOTUI~.\'I'U' 

(Eslarlu de S. l'aull') 

1 allminisl.railot• ........... . 
11 enul.aclor . . . . ......... . 
I lllliSlllll'eil'n ( inc.lusivc 1.1.!'0$ 

para quebras) ..•....... 
';!, ·1~l1cfes Uc secc-üo a ..... ... . 
3 officio..cSI a.'·'·' •. •:•.• •.. • .•..•. •! 

O O O O I 0 O•O O .. .......... 
••••••••• o: 

·" :300*000 
3:GOO~OOO 

ü:'G00$0flü 
G:GOO~O'Jll 

":800$11011 
H ;;,OOi\iOOil: 

10:!!00$UOO 



REfi SÃO EM ·J 0 DP. ~0\'l\:\tnUO nr. 1 Q21 1G!i 

i fiel dr. thcsomciro (inclusixe. 
100$ vnra queiJras) •... 

1 por leiro . . . . .............. · 
:J amunucnsos a ........... . 
8 auxiliares a . . . . . ... . . .. . 
!l carLciros r.lt~ 1' classe· â ... . 
:, carteiro~ de 2' classe a ... . 
!;l HOl'V cn l.eg d c 1." e tusso u •••• 
:J scn·gntes de 2' classe a .... 

v. 

• O 0 O O o 1 1 O o 0 

'. ,· •••••• o • 

:i ;000$000 
2:000$000 
1~1: QQ0$000 
:!:200$00H 
1 :700$00{) 
1 ;Q\J0$000 

2:900$000 
2: ft00$()00 
o:000$00u 

Hi :000$000 
7:800$000\ 
8:800$00U 
!l :400$000 
lt:B00$00.0. 

AD!>!INISTRAt;Xo DOS CORREIOS DE MNI'l'o ono·sso 

1 ndminisLrador ••••.•.••••. 
:1 l'onLndor. • • . • . .. • . . • · .• 
1. lhcsoureiro (inclusive /jOO$ 

.pura queJwas) •••.•.• 
2 chefns de secção a ....... .. 
3 <,1'ficiacs a ............. .. 
i J'iel dH l.hcsoureiro (iltclu-

sive -'tOO$ para qne!H·as) 
1 r.orlciro •.•.......•.••... ·: 
5 a n1anuen~c·;;; a ............. . 

10 auxilint'P~ a ..•...... ,, .. . 
:l carteiro~ <lc ·1" classe a •••• 
(j cm•tr.iros de 2" classe a ...• 
i auxiliar de ca.rleiro a ....• 
i continuo a ......•......... 
2 serventes ele t" classe a •••• 

· ::; &ervr.-ntcs de 2' classe a ...• 

VI 

' .......... . ......... •. 
........... 
fl:200$000 
:J :G00${)00 

.......... 
•••••• o ••• 

:l :000$000 
2 :ütJOí;iOOO 
2:000$000 
2:200$()00 

··1·:7 oosiioõ 
l:ü00$000 

6:600$000 
5:600$000 

ft :800$0'00 
8:-100$000 

10:800$000 

2:900$000 
2 :lt00$000 

15:D00$000 
20 :000$00t1 
7:800$000 

1:l:200$000 
1:800$000 
i1 :800$000 
3:400$000 
4:800$009. 

•IDlltiN!STO:\~::\o DOS CORC\lnos DR S.\NT,\ :!.!AUÚ o:\ noccX 
no liWN•rF. 

(Estado do Rio Granda do SuiJ 

1. nrlminisl.t•nclor ........... . 
:1 contador ....... ·, .......... . 
I. thesoureiro (inclusive ltOD$ 

:para quebras) ••••.•• 
2 chefes de secção a •••••••.• 
3 nfficiaes a .••.....• · .•.. · . 
I fiel rle t.hc~oureiro (incln-

sivr, t,OO$ para quebras): 
f porto iro .............. , .. . 
7 nmamJCnscg a ............. . 
8 auxiliares n ................ . 
5 carteiros de 1" classe a .. .. 
r: l . " I ~· 1 . ., car mro, c e ~ c as~c a ... .. 
:l esLal'ei.as a ................ . 
1 conl.inuo a ................. . 
2 ser-ventos do 1" c lasso a .... , 
Ii serventes de 2• classe a .... . 

. ...... • ... •. 

: .. :•:.• ...... ·: 
0 I O o o o O ,o o o 

·'t :200$001t 
!l:G00${]0H 

O I 0 o O • O O • 

o o o o o o • • o' 

:J:000$000 
2:000$000 
2:600$000 
2:200$000 
-1:600$000 
'o •••••••• 

1:700$000 
·L :600$000 

6:600$000 
5:600$000. 

.,, :800$00G 
R: 400$000 

~~o :800$000. 

2:900$000 
:?:400$000 

2'1 :000$000 
16 :000$()00 
'1::! : 000$00() 
11.:000$001.1 
lj:800$000 
1:800$000 
:l: ft0U$00U 
6 ;ft00$001) 
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VII 

ADMINIB'l'RAÇÁO DOS CORREIOS DE CORUM'liÁ 

(Estado de Matto Grosso). 

:i administrador ............. : 
i contador ................ · · 
1 thesoureiro (inclusive 400$: 

para quebras) .......... . 
2 chefes de secção a .......•. 
3 officiaes a ............... ·: 
1 fiel de thesoureiro (inclu-

sive 100$ para quebras); 
1 porteiro .................. . 
3 amanuenses a .............. . 
8 auxiliares a .............. ·: 
2 carteiros de 1• classe a ... . 
4 carteiros de 2• classe a ..••. 
3 serventes de 1• classe a ...• , 
3 serventes de 2• clasie a ... ,, 

VIII 

:• o • • • .... • •I 

:· •••• ·-· o •l 

O I o o o o o•o ol 

'4 :200$000 
3:600$000 

;o , o o o o o o ol 

'• ••• o • o o •• 

3:000$000 
2:000$000 
2:600$000 
2:200$000 
1:700$000 
1:600$000 

ADMINISTRAÇÃO DOS CORREIOS !DE OoY.U 

·i administrador . • ... . . . . . . . • • .......... ,, 
.1 contador . . . . . . . ... . . . . . . . • • ........ ,, 
1 thesoureiro (inclusive 400$ 

para quebras).......... .. ....... 
2 chefes de secção a......... 4:200$000 
3 officiaes a................. 3:600$000 
1 fiel de thesoureiro (inclu-

. · sive 100$ para quebras)' •......• ., 1 t . ' por e1ro . . ... . . . . . . . . ... . . . . . ......... . 
5 amanuenses a. . . . . . . . . . . • • 3 :000$000 

W auxiliares a............... 2:000$000 
5 carteiros c:llél 1• classe a.... 2:600$000 
8 carl.~iros r! e 2• classe a. . . • 2:200$000 
1 contmuo. . . . . . . . . • . . . . . . ......... . 
2 serventes rle 1• classe a.... 1:700$000 
3 serventes de 2• classe a.... 1:600$000 

IX 

6:600$000 
5:600$000 

4:800$000 
8:400$000 

i10 :800$000 

2:000$000 
2:40,0$000 
9:000$000 

16:000$000 
5 ::l00$000 
1!:800$000 
5:100$000 
4:800$000 

0:600$000 
5:600$000 

4:800$000 
8:400$000 

'10 :800$000 

2:900$000 
2:400$00() 

15:000$'000 
20:000$000 
13:000$000 
17:600$000 
1:800$000 

~~~g~~~~g 

ADM!~ISTRAÇ.~O DOIS CORREIOS DE DIAM.\NTINA 

(Estado de Minas Geraos) 

i administrador . . .......• 
i contador . . . . ......... . 
:1. thesoureiro (inclusive 400$ 

para qnebras) . • ...• 
2 chefes de secção a .......• 
3 officiaes a .............. . 
~ fiel de thesoureiro ( inclusi-

ve 100$ para qu(l\:lra.s) 

I o o o o o I o o o" 

I I I I I I I I I I 

I I o I I I I o o 1 

lt :200$000 
3:600$000 

ti!••••··~, 

6:600!1000 
5:600$000 

4:tl00$000 
8 :I,00$000 

10:800$000 

:<l:900$000 

•. 
t • • 

I 

f 
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"' 
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~ porteiro ......... · ..... . 
• amanuenses a .......... . 

tO auxiliares n ..........•.• 
~ carteiros c!" 1' classe a .... 
3 cur~eiros de 2' classe a ...• 
3 auxiliares de carteiro a, ..• 
~ serventes de 1• classe a ...• 
., serventes de 2' classe a ...•. 

X 

3:000$000 
2:000$000 
2:600$000 
2:200$000 
1:800$000 
1:700$000 
1.:600$000 

161 

2: '·00$()00" 
12:000$000 
20:000$000 
5:200$000 
6:600$000 
5:400$000 
3:1100$000 
3;200$000 

;-\D::,II~ISTMQAO DOS CORREIOS OE TUEOPlt!Lo OT'l'ONt 

(Estado de Minas Geraes) 

1 admmis trador • • •......• 
1 contador ... · .· ........ .. 
1 thesourciro (inclusive 400$ 

para quebras) • • •..• 
· 2 chefe.s de secção a .••...•• 

3 officiaes a .............. . 
1 fiel de thesoureiro (inclusi-

. ve 100$ para quebras) 
1 porteiro .............. . 
~i amanuenses a . . ....... . 
8 auxiliares a . . ........ .. 
1 carteiro de 1' classe .•..•• 
1 cm:teiro de 2' classe .....• 
2 cstnfetas a . . .......... . 
2 serventes dr 1• classe a .•.. 
2 serventes de ~· classe a .•.• 

XI 

....... •, .. 

.......... 
4:200$000 
3:600$000 

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

.2:000$000 

' ......... . 
1:600$000 
1:700$000 
1:600$000 

6 :600.~000 
5:600$000 

4:800$000 
8 :'•00$000 

10:800$000 

2:900$000 
2:400$000 
9:000$000 

16:000$000 
2:600$000 
2:200$000 
3:200$000 
3: /100$ú00 
3:200$000 

AD~!N!S"l'RACÃO DOS CQl\l\EIOS DE CAMPANHA 

(;Estado de Minas Geraes) 

1 administrador ............• 
:1 contador .' .............. . 
1 thesoureiro (inclusive 400$ 

para quebras) ..•.•..... 
2 chefes de soccão a ......... . 
3 officiaes a ............... . 
1 fiel de thesoureiro (inclu-

sivo 100$ paro. quebras) 
1 porteiro .................. , 
5· amanuenses a ............. . 

10 auxiliares a .......... , .... . 
3 pro.ticantcs a ............ . 
/1 carteiros do 1" c! asso a ... . 
ü carteiros de 2" classe a .•.. 
2 .serventes do 1 • classe a .... 
S JlOl'Y~l)te;; de 2' c! asa~ {1 •• ,. · 

.. ••••••• ·'l 

. ....... . 
4:200$000 
3:600$000 

......... , ......... , 
3:000$000 
2:000$000 
1:800$000 
2:600$000 
2:200$000 
1 :700${)00 
~:600$000 

6:600$000 
5:600$000 

4:800$000 
8;400$000 

10:800$000 

2:900$000 
2:400$000 

15:000$000 
20:000$000 
tí:W0$000 

10 ;1,()0$000 
13 :2011-$000 
3 ;1100$000 
4:800$000 

-



TADELI;.\ L1 

CampQs 

· Agcnc.ins especincs: 
i agente ••....•........•..... 
11 ajudante ............... .. 
1 thesoureiro (inclusive 400$ 

para quebras) ......... . 
1 fiel de thesoureiro (inclu

sive 100$ para quebras) 
2 amanuenscs a ............ , 
7 auxiliares de amanuenses a 

'lO carteiros a ............... . 
:l5 auxiliares de carteiro a ••.• 
2 estafetas a ...............• 
3 serventes a .............. . 

1 agente ..........•......... 
11 ajudante ................ . 
1 thesoureiJ•o (inclusive 400$ 

para quebras) .••..••.•. 
1 fiel do t.hesoureiro (inclu

vise 100$ para quebras) 
1 nmanuense . . . : . ...•.... 
4 auxiliares de amanuenscs a 

Ul carteiros a ............. . 
!i auxiliares de carteiro a .. . 
3 serventes a ...... , ..... , . 

I O O I I O O I I, 

I O O I O I O O t; 

I O O I I I I I I 

3:600$000 
3:600~000 
3:000$00(} 
:J:000$000 
2:200$001} 
1:800$00() 
1:800$000 

O O I I I O o o I) 

I I I O O I I O o; 

I 1,1 I I I I I I 

.• •••• o ~ •• 

I 0 O I O o O O O 

:3:000$000 
:l:000$000 
2:200$00'0 
1:800$0(1()1 

J;:STADO Dll l\IINAS ClER.\IlS 

Ju·iz tle Fdra 

i agente I I I I I O I I I I O I I I t O o,, , 

1 ajudante • . . , .•.... , .... 
1 thesoureiro (inclusi:ve 400$ 

· para quebras) ........ . 
:1 fiel do thcsourciro (inclu-

sive Hill$ para quebras) 
ry ' """ nmanuenses a • . ........ . 
3 auxiliares ele · nm:umensrs a 
3 praticantes a • . ........ . 
5 carteiros de 1• classe n ..•. 
li carteiros de 2• classe n .••• 
3 estn!'etas 11 ••••••• , •• , , •• 
3 servente~. a ...... , . , ..... . 

01 I I O I t -~-·o, 

'O • O I O ,o, o O O I 

I o o o o o o o o 

••••• o o •• 

4 : OOI).'j! 00 O 
3 :oflOQ$000 
2:400$00() 
3:600$000 
3:00~000 
1:801$000 
1:800$000 

ü:ti00$000 
5:000$000 

G:-100$000, 

3:G00$0UO 
7:200$00ll 

21:000$000 
30:000$000 
:13:000$000 

:l :600$000 
5:400$00~ 

6:600$000 
5:000$000. 

5:400$000. 

3:600$000 
31:600$0001 

12:000$000 
Ci4 :000$1000 
19:800$000 

G:-1.00,000. 

G:ll00$000 
{j : 000$!)01l 

5:400$000 

3:600$000 
8:000$000 

':1 o :800$000 
7 :200$'000 

18·:000$000 
15:000$000 
. 5:400$~00 

5.;400$!001l 

• I 

• 

I 
~ ... 

• • 

I. 
1: ., ,. 
r 
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. ' Pelo.( as 

1 a.genle . . .......... , ... . 
1 u,Jud11nlo • • .•.•..•.•.... 
1 thesoureit•o (inclus~ve !tOO$ 

pura q uelmts 'i ........ . 
1 fiel dtl f.hesoureiro (inclu

sivo Hl:O$ .para quebras) 
2 mnanuenscR a . .. ........ 
8 auxiliares do amanuense a. 

! 6 carteiros a . . ............. , 
3 sctlventc.~ a .· .. , , ......... . 

! agente . . • . ........... . 
1 ajudante . • ............. . 
1 thesonreiro (inclusi:vo 400$ 

para quebras) ........ . 
1 fiel do lhcsoureil'o (inclu

sive! 100$ .para quebras). 
2 amanuonses a . . ........ . 
ti uuxil iar·Bs tle ama nu r.nsr! u. 

1 U carteiros a •............. 
:~ scrvenlcs a . , ........... . 
(i e~tafelnFJ a, . , ...... : ...••• : 

7:000$000 
.• o • o • •••••• 

.• •••••• o •• 

•••••••• o 

4. :Oil0$000 
3:600$.000 
3:0001$00{); 
1:800$000 

I• • o o o, o o'· 

o •• o ...... 

.. .-....... ... 
4 : 0001~000 
:l:6ü0$00ú 
;l:000$000 
1:800$000 
1 :1800~000 

TABELT.A G 

AO ENTES F.MBARC:ADOS 

Na Directoria Geral: 
10 agr.nles embarcados a ... ,. 'i) :800$000 

Na Administração do Ama-
zonas e Acre : 

20 agentes embarcados a . ..... '4 : 80(}$000 

NaAdministracão do Pinuhy: 
8 ng~ntes embarcados a, .. _. , 3 :t\00$000 

Na Administrarão rlo C o-
rumbtl: 

r; agentes: emhnrcndos a . .. , , 3:600$000 

'rABELLA li 

.Agencias de 1' classe: 

-

7:000$000 
. . iJ ::400$00Q 

•"' I 

ri : -1001~0011, 

:3:600$000 
8 :000$000 

28:800$000 
18:000$000 
ri:4oo~oo; 

7:000~000 
5 ~t,00$000, 

ri :400$00~ 

:l:G00$000 
S:000$000 

:ll : 600$000. 
:HI :'OOO$UIO 

ri:400$000 
1 0:.600$Q09 

48 :000$000. 

9!\ :OOO$!l!\l~. 

28:900$000 

18:000$000. 

~gentes .. ...... ~--· .......... ~. ·~ 
Vencimento ntllnuat 

3_:000$000 a ti :OOO$~UD 
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'l'h~soureiro. . . . . 
Ajuel:mto ele agente ......... , .• 

Auxilio.roE\ .... · ............... . 
Praticante ................... . 
Carteiros . ..................... . 
Auxiliar de carteiro ......... . 
Estafetas .•.•••......•......... 
Scr·ventes . '!: •••••••••••••••••••• 

TABELLA I 

Agoncins de 2• classe: 

J\·gnnl.c ....••......•........•... : 
A,Ílidnnla de agcnlo ••.......... 

Praticante ..................... · 
Au:x iliar de carteiro .......... .. 
Estafeta. . . . . ............... . 
~crvonte ............... · ......... ; 

Agencias ele 3• classe: 

Agente . . .. ··: ... ~ ............... . 
Ajudnn te ·.: ~·· \•! :.: ••••••••••••••••••• 

Estafeta . .•• . .................... . 

TABELLAK 

Agencias de r.• classe:· 

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

'l'.\BE.LLA L 

Conducção de malas: 

%. do vencimento do 
agente. 

%, do vencimento rJ~ 
agente. 

3: l\Od$000 
2:400$000 
2:400$000 
2 :000$00(} 
1:800$00'0 
1:800$000 

Vencimento annual 
1:800$000 a 3:000$000 
% do vencimento d() 

agente. 
2:000$000 
2 :000•$000 
1 :800$000 
1 :800$000 

G1•atificaçlio annual 
600$000 a 1:800$000 
% da gratificação do 

agente .. 
1:1300$000 

Gratifir.nç:ío annual 
4S0$000 a OOO$Ouo 

Conductorcs (scr,·iço por a,iustG on contracto, ue confor
midade com as distancias a percorre1•) ., 

Diarias diversas ou mensalidades. 
Art. 2.o Ficam elevadas á 'I• classe as agencias ;Jo 2• classe 

rlo Districto Federal, quo executam os scrvil.~os de distribuiçiic 
r~ rlo collrct.n ela corrrspondrncia, c, bem assim, a elo Largo 
rlr Snnla fiila; elo ag·cnt~ n n~ a,iudnnlrs, accunmlarão a~: i'un
cçõr.s de thesoureiro n de fiel. sem nugmcnto do remuncracão 
pelo exerci cio de t::ws funcções. ' 

Parngrapho unico. As auxiliares das agencias do Dislrícto 
FectcrtJ.l percebcmlo o vencimento do 3; 000$, nnnuaes. 
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ArL. 3. • No Distrioto Federal, os carteiros, auxiliares da 
carteiros, c.ontinuos, scrvent~:s c empregados do ambulante c 
serviço do ruas terão direito a um abono annua1 de 250$, 
destinado a acquisição do respectivo fardamento. 
· Art. 4.• O rogulnmonto, que baixou com o clccroto nu
mero 14.722, de Hl do mnrço de 1921, é cmondado na f6rma 
seguinte: · 

. a) fica substituído o texto do § 1 o, elo art. 35ü, pelo se-
gumte: . 

«A~ succursaes scruo dirigidag por offlcincs das reparti
ções principncs, dentre os que contarem mais de 20 annos de 
:;erviço postal e j(Lmais ha,iam sof.frido a pena de suspensão"; 

b) as promoções dar-se~hüo metade por antiguidade e 
metade por merecimento, ficando, desse modo, alterado o 
art. 4i9; · 

c) é substituído o texto do arL. 420, pelo seguinte: "No~ 
r-asos de nccesso por concurso l'ica dispensada a exigencia do 
interstício"; 

d) ficam supprimidos os al'Ls. ltri1 e 454, que !!Prão assim 
rocli·gidos: · 

"Os concursos, quer de :1', quer de 2• cntrancia, serão 
annunciados com 30 dias de antecerlencia, aquelles por edital 
e O! outros por portaria, sempre mediante autorização prévia 
do director geral"; 

c) fica abolida a penalidade de multa disciplinar, in~ 
stituida no art. 531, lettra c o art. 503, ns. 1 a 5, e §§ 1o e 2•: 

f) caberá, igualmente, suspensão de que trata o n. 7, do 
arL 501j, aos superiores quando ficar rr9va.rlo haverem .desres
peitado com palavras ·OU expressões m.nmoSlas, offcns1vus ou 
gestos affrontosos, fóra ou dentro da repartição, os seus infe
riores hierarchicos; 

a) é supprimido o art. 594. . 
Art. 5.• 101 Poder <Executivo abrir::i os crct!ílos nccessarios 

ú execução desta lei. 
Art. G.o Ficn restabelecida para os empregarias do Cor

reio, que não obtiveram ausmcnto dn vencimentos, gratifi~ 
cação ou salarios, a gr·atificnção in~tituida pato decreto nu· 
mero 3. !lOO, do 2 de ,janeiro de 1920. 

Pnragrapho unico. O favor supra diz respeito tambem 
aos conductores de malas. estafetas c estafetas de linha~; de 
Correio, agentes, ajudantes c thesot\rciros das agencias. 

Ar L. 7. ,, Os empregados do quadro da Directoria Geral, 
das Administracões e sub~admini~tmções, além dos seus ven
cimentos, perceberão t\mu gt•atifica\,ÜO addicional relativa ao 
tempo de serviço crrectivo no Correio e a qual será conside
rada para todos os ef'feitos, inclusive os de ap11e~ntadoi'ia, 
como pat>tc integrante dos mesmos vencimentos, a saber: 

Mais de 10 nnnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % 
Mais de 20 nnnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 o/o 
,.ia is de 30 annos t I ! o t l t t t t t t •• 1 • I I ' I ' ' ! • ~ I t I I I ao % 
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I, AN;\AES DO SEXADO 

. ~ l . • Os accrescimos concedido~ por tempo de ~~rvíco nõ~ 
~m·m_os düSI.f'\ nrt.ig·o ~orãn incorpomdo:;:. int.egrnlmente ao~ 
\CncJOlflntos dos 1unccJOnarios aposentados., . 

§ 2_." .A gratificação nddicional será cnleulada sobre ·o 
tempo hquulo de serviço, descontadas as faltas e o anuo em 
que o empt:egndo ha.ia cumprido n prnn de suspensão, o a 
t!onl.:n· rlo dta _seg·uintc :\.qnelle rm que tiver completado. 9. 
J.t!rnpr, dr. servt~o. que motivo a mclhox·ia dos vonclmentos .. 

t\l't., 8." Ficam t•evogndns as diRposi~!Ões cm contrario ... 
Sala das ~ess~cs,_ 24 de junho tle t9,21 .• - l'd11e.~ Mg~ 

clt.ado •. - A JlllP~llllll'. 

N •. 399-1921 

· A' Commissão de FinaneaR. foi presente a propos}cão dâ 
C~mara doR Drpularlos, que autoriza o Governn a abril• pelo 
~Jmisl.erio _ela Viação c Obras Publicas o ct•eclilo cspecin~ n~· 
ll11port.an~1a de 2.1. 500:000$, destinado ao pngnmontu · tlo.'> 
cumprornt~so~ assumiclos pelo Lloyrt Bra~ileiro, já vencidos e 
n Vt)llCcrem al•í :H de dezembro de I!l20. 

A cxpo~ição de mol.ivn;;, qno acompanhnn a mcnoagcm do 
Sr. Presidente da ncpul.Jiica, faz constar lCJ' sido a referida 
fJllantin uma divida conu·altidu pelo ThestHtt·o Nacional e 
pr·ovenir.nte dr! c!ornpr•nmis~os elo Governo, tiHniJ'C o~ qunes 
J·e~nlla o clP Sll :000$ mnndadm• entregar eomn snpprimeulo 
t\ Dr!leg·neia li'i~cal ele Por·ln Aleg·cc•, pnm fins nãn Lleclaradc.s: 
e po1· OJ·dcm do ·1\Iiuistro da I•'azenda, que serviu cm I!JHi •. 
Fcli:t.menlc, a Commissão de :Finanças da Camara não quir. 
amparar com ~ sua auloricladc a confirmação de que o Lloyd 
~eja credor da Fazcncla Nacional .e simplesmente t·econhecou 
a necessidade de serem pagas as dividas contral1idas pelo 
mesmo com terceiro~. (]as qnacs result.a1·am compromissos 
qna preci&~m ser satisfeitos, afim de impedir a ;paralysa~ão do. 
t.J·al'cgo mant.ido pelos navios do Lloyd. · 

Com o mc;auo inl.uHo a Commissão de Financas do Se~ 
nado, embora reconhecendo que não foram legaes alguns 
dcslr.s compromissos, mas l.omnndo cm considcra()ão os que 
resultaram do fornecimento de combustível c de outros ma
teriacs de consumo, dos quaes o Governo não pódc dcixat' de 
tomar a responsabilidade el'J'ccf.iva, é de parecer que ~e.it\ 
approvada a proposição, afim de satisfazer aos interessados 
quo fm•noceram as suas mercarlorins, nccei!.ando o cndos~o dQ 
I\linist.erio ela Fazenda, por não ser o Lloytl uma empreza 
parLilmlar. c c.st.at· dependenlo dn J'avores do Governo Fc~ 
d~l'nl. 

Lembra .lambem a Commis~iio, para evitar novos abusos, 
que o Lloyd passará a weebcr, a pal'lir de ~ de ,janeiro de 
1921, uma subvenção de l!. 000:000$ pum ? ltm de melhorar 
n scrvko de cubotagcm, a seu cargo, c mnt5 2.000:000$ pat•a. 
custear· a navcgat:ão inlcl'nacional. 

Sala rlas r.ommissüos, em 27 do dezembro do 1920. ,
IU[rcdll Ell'iY, Presid~nl.e. - Soares rios Saillos, Uclator. -
Dt!I"IIRJ'do Montc'il'o. - J rHio Lura, do nccôl'dn com oH funda~ 
mcnlr;s do v r. to do 81'. Francisco Sú. - Justo Chc1•mont. 
Gon::aga Jouml', vencido .. ,.-, Fi:lipp(!. !J_clvm'if.l.(., - losP. [t·tls,e~ 
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blô. --_FI'qn,í~cn Stí, enm a ,.,~~d.J·ic!:iin expu~ltt nn voto .junt11. 
- Jllol!l: .So•h·t, r! c accôrdo cnm n v o ln riu Sr. Fr:mci~co Sá. 

TtE81'11ICÇÜJ!S DO \'OTO DO SH ,, Jo'!.l.\NCISCO S.oÍ. 

. Jl. 2~~. dll dezembt•o de '1\l:!O, i Riu ,:, na ull.inm sctnantt da 
scs~uo lel?t;:lattva, nmndou a. Gntnnrn. do~ Depuf.arlos an Senado 
a Jll'OJl(lSI~i\0 i'Jill: ll!Jl'r. u C!'edil.o dr. !.:!t,iiOIJ:OOO~, para o pa
gamc;nf.o yc cunJ~I'!~~Ilbsus ·~l.n Llo~~d Bt:a~ilcir·o. A :!G fui rc-· 
mcttxda. .1. qotnln!Ssao de l' nmnça,, eu,Jo zeloso ,.~ eolnpctcntll 
H~~~\.ur,,_u ?~'· ~om·e~ c\ns Sanf.os, aprc.senf.ou o. seu parecct· 
~ ~1. Iua o pro,Jt!c.l.o Hl'l' votuclo nus ulllllltts horas nPrcsoalla~ 
o o anno pai· lamentar. 

·Foi cnl.ão que paiisantlo os olhos pelo~ papeis que o aeom
JI!J-Uhavam, ~ut•prchentleiJ-Illli a. mude~ daH infoT·mat;ões ol'fi
Ciaes ~nbro as~Uill[lLO de rclnvancia. fanla. He~ifPi em v 0tal-u 
scn.1 ellak, 1: t'L Ct.lll'llni~~ão pedi CJUtJ a~ ~oliciLas~li. Esla an
nutu, e lli'ÍrneiJ·u do todo,, n t•minnnl.c '1\elutor. 
. . ~ 30 ti~ _tlczembt·o Jni tl·il'i~iclo officio ao ~~·. Minisi.J'O da 

:V1açao, soi!CJI.audo os l'SC1lll·eclll1Cntos rnqtwridos. E aJ)czar 
de ~o tratar do 11m easo HJ'g·c.nte, nb,inctu de reiLcl'adas re
clamar,.ões ao S1·. IPt•csidcnl.c da Hepull'lica. <lUC as considerou 
Ião ftmdatlas ao ·ponto de l'a~ci· quanf.o lhe foi possivcl pof' 
I hcs dar salisfurl'lo, sú dliz mezes depoi~ daquelle pediuo, ao 
fim do sexto mez da sessão, chega ao Senado a re.~IJOsla do 
illt~~Lre 1\linislr·o. em cai'\.a de 3G de outubro ao St•. Prcsidcnt~ 
da ·Commíssão de Finan~as. Essa resposta, alias, nenhum 
f,J•abalho reclamu1.1 do minisf.crio; uoi~ Sl.l limitou a 1.rau~mit
.f.ir, cm orig-inal, n fli'Oce;:;,n dn l'xame das «contas enf.rlln Lluyc[ 
ll o Governo l>'elll'l'ai» .• Já i~8o 1) cuusa diffcJ·cnl.c de cumpro
Jnissos uaquclla crnpreza para. rom terceiros, a que se rc- · 
i'erc o pJ•o.iecl.o ~obre o qual se ]JL:uiam informaiJões. 

Do referido procc"li'! ~c :rcril'ica qnc as contas a[lm•adus 
por uma corn'missüc, mixta de Jnncciouar·ios do Thcsomo Na
cional c do Lloytl clcmlln:ilravam nm dchítn duqne[Jc pam 
com este, na importancia de 21. ~.H :837$057. 

E por isto, aJll'C~Ilnfnudo o rclal.orio dn commi~são, o S1·. 
'i.l il'CClor da CI11J1l'I'ZU d·izia no Sr. li\Jiinisl.ru da Vinr.ão, em of
íicio de !.:9 de ~cl.cmlJl'o dtJ 1(120: «Pura o pagamento úe f.ao~ 
contas, cu solicito llu V. Ex. as providencias ncccssarias pal'a 
quu . se i a J1Cdido pi•lt.• i\1 i 11 isl.cl'it) da V·ia~ilo ao Cnng'J•cssn Na
cional 'a abc!'lura !.lo credito especial de 21.2·íf :837*057; é a 
uniea mancit·a de tiercm as mé~mas Jiquiduclas. ~ 

!lia~, cmlre aquc11n rn•ncr.sso ;iustil'icaliv~.' c a cxp,~::;í1;üo. do 
lnotivos que HCOilllltlnlwu a mensagem dn CrovCI:no, nau lJli:t~~ll 
!Jual·quer Iig·ar.5.o lo:;ica. Ernqt!finto aquellc. nlmlm· uma di
vida do Thcsouro supel'itn· a VJ\1\.c c Ulll nnl cnnlo.~, a ext!Ju· 
l'il·.ão referindo-se no tlt!(icil accnmulatlo do Lloyd, declaro.: 
-a:naq;wlla :,nm ma com prch endn-f'o a di vi ela dn t 1n\'l'.t'Jtn l~at·~L 
cnm 11 I.luvd ·divirla qun não fni pngn o CJlll! montava, ato :J~ 
1l1J dc~cn'JlJi·o' de ·1.\ll!l. a ·it.ISO::H~.I$i!l(i, l.uLlo oon1'nr111c vc
l'ifiruu uma commis~üo de 1'unccionnrius tln Thesrnn•o, csvc~ 
1\ialnumle Ol'i:l'nni7.ada pam r.xnmítHIL' as cnnla~ do LlnYd;·:. 
1~· f'lae;·rantc a eont.radicc.ão cnlro os dou~ numcros; c nall 
)Jonho cm duvida qno dcsap[JUI'CCCJ'ia cm l_aoe de outros. dn
oumcnLos, ou infcn·n1ações que ao ScnD,dQ uao. fQram. ~rm:ado$•1 
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Ter-se-ia querido considerar oanccllada a divida cx
cedll~Lc daq~clla? l;"~ra preciso dizer porque . 

. ~er~~e-:~P~, ~ddiC10nado r;a_ra acru.clJa somma as parcellas 
rcrr,.J c.uto:-; so ,~os dous nxcrcJelOs ulLJmoR ? Ma~. desprezaudn 
ass1m. as ant~rwrcs, rpara. futura liquiclncão, não se teria. Ucln 
~~m ~·_1sta o fm1. elo erccliLo. scgundn a. cxposicãn do motivo~. 
Jsl.o o: ~regularizar a si l.uaeão financeira do Ll oycl». 

. Si o credito se destinasse, expressamente, a pagar a dí
VIda do ~ovcrno, seria prccir;o submetler as contas desta a 
m~;s dcL1do cx!l.ITIC. ~1l me não refiro á apreciação mol'Ul du 
paoamenlos, aiJU~ antzgos, fezLos por conta dclle, quaes os de 
subvenções, na lll1POrLancia de 30:000$\ para festas carna
l'alesc_?.s, o do ilt8 :_008$, i' cito a diversos jornacs Para. a pu
blzcncao de um cdzlal, o mzlros. Foram dcspezas feila~ JlOt' 
ordem do Go:verno: a este incumbe pagal-as. 
. . Haveria, cntrctanL?. ainrJa a verificay a certeza o rcgu-
l<'lrlclade. de outros del:ntos, como o qun n lançado a cor •. a de 
bubvenooes dev1Clas em :lD15, :1916 e t017, com o saldo de
vedor de 0.061 :013$lü1. Com eJ'fcito, .incorporado o Lloyd an 
paLrimonio nacional pelo ·decreto n. 10.387, de ·13 de agosto 
de 1913, que para isso autorizou a .emissão ele 32.0001:000$, 
cm apolic8~, cessou o clircito (t ~ulwencão, r.rn virtude drt 
mesma lei em que se JJasc(:z•aacrnclla. incorpnl'Uc;ft.n (arl .. !17,d<t 
lei n. !::. 738, rJe ·'i. de ,janeiro cln 10113). E a subvtmção nã•l. 
induida rwa orcamentos dos treg exercícios citados. 

F'oi, seguramente, 11ela insul'l'icicncia das inJ'oz·macõe;; 
JJI'CSLadas que a proposição da Camara dei:oou de refcrit·-se 
no pagamento do dividas ao 'l'hcsout•o c de repr,Ur :t formuia 
va<;a da cxposi~ão de mo Li vos; c .precisou o fim do credito 
nestes termos: ~(JP.sl.inaclo ao pagamento do comr.n:omissos 
assumidos pelo J~lo~tl Hra8ileiro, ,j(t vencidos e a se vence
rem, atú 31 de dézcmbro de 1020». 

Insufficientes conLí.nuam a ser as informações. Não ha. 
porém, (JÜC esperar mais completas. Em sua carta ao Sr,, 
Presidente da Commissão, o Sr. Ministro declara: «nada mais 
poderei J'ornecr.n. Novo pedido exigiria outros dez mezes a 
hCr attendido. 

E conLiuariam a ser preJudicados o serviço ·Publico. os 
direitos de credores, a regularidade da adminístrac.ão do The
SOlll'O, obrigado :í anl.ecipacão de SlliPPrimentos. E continua
ria a ser desrespeitada a palavra do Chci'o. da Nação, que ze
loso do 'credito publico, ~e compromcU.cu a rcgularizar, no 
mn.is breve tempo, a silua~ão do Lloyd cm relação aos seus 
f orneccdorcs. · 

Nestas condicõe8, só me rasla confiar na autoridade com 
qu(l o Sr. Presidente da Republica exnminará ns par;ameu.tq~ 
a efl'ccluar, na caule!A com que restringirá as resllonsabJlz
dades confessadas pelo 'l'hesouro ao que resulta de compro
misso;; cert.os e Jogam>. tendo cm visl.n. a informacão prest.n.da. 
a 14 de ,junho de t!JZl) ao Sz·. 1\Iinist.ro da Fazenda 1pcla Di~ 
recloria Geral de Conlabil idade rPublicu. 
' •· .E, supprindo com essa confiaMO. a mingua dos esclare~ 
Climenlos fornecidos pelo l\1in islcrio da Viaoão, subscrover0l 
n. aulorizaoão do credito pedido pelo Governo, com a rcstrz~ 
ccão aqui declarada, quanto ao assentimento dado ús allega-
!iGcs feitas na exposição de mot~vos, · 

10 do novembro de Hl21., 
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SESSÃO E::-1 10 DE :SOVE::-ID!\0 DE iv~< 

!>ROPOSH.:S.o D,\ C\:I!AilA lli'IS DEPUT.\006 N. 2!13 1 DE l 020, A QUI; 
fiE HF.l'El\E O PAHECE!\ SU1'11A 

O Congresso l'íacíonal resolve : 
Ar L 1." Fica n Gowrno au lorizado n abrir, pelo 1\IiniR~ 

1 or!CJ da Víur;ã•J o OJJrus Publicas, o crr.r.lito c.spocial dll 
2 í .1iQO :000$, destinado ao pugamü!ÜO r! c compt·om1ssos as:::u~ 
miclon pelo Lloyd Brasileiro, j;í. vencidos l\ a ~c vencerem, alG 
31 de dczombro de J 0:20. 

Arl. ~.· ncvogam-se as clisnosir]úCs cm contrario .. 
Gamara r.! os Depu lados, 23 ele dczcmbt:o de 1920. -' 

A?'tlw.1· Q. Colla1·cs MoJ·cú·a, Presidente cm exerci cio. - A.. 
I'. de And1•ade Bezerra, 1 ,·Secretario. - Jtwenal Lamartinc 

de Faria, ~· Secretario. 
A imprimit·. 

X. M>o- l!J:.ll 

A Pt'oposrçao n. 2. do 1921, da Camara dos Deputado~. 
prov.ic~cncia sobre a consl.rucçfto r.le ~rm c di fici,o para a nr:~ 
parltCllO Geral dos Telcgraphos na crclar.l(l ele Salvadot•, capt
tal do Estado da Bahia, autorizando, para i~so, n abertura de 
ttm credito aló GOO :000$ ou a t'tluliza~.f:.o rlc operaçõe3 de 
m•cdito, até a mesma sommu, nos lct·mos da autorização da
da no orramento da Viação nara o anno col'l'cnte. 
· A adudida propo::;ição foi nlenamento ,justificada llCla 
íllustro Commissão do :Finanças da outra Casa do Congresso, 
de cujo parccct· consta o seguinte : 

"A cidade do Salvador está, realmente ·em: condi
~~ões cspeciaes no Lral'ego telegrapllico. Elia é a chave 
. de todo o serviço tclegraphico do norte. 

E' do admirar que até a presente data não se ti
vesse cogitado elo construir alli um edificio para tão 
importante repartição, maximo tratando-se da capital 
de üffi dos mais irqporlantes e gloriosos Estados do 
Brasil. ' , 

O Relator ouviu o ·Sr. Director Geral dos Tele
graphos e este alto funccionario, em cujo criterío sei 
devo bem confiar, declarou que julga de necessidade 
urgente a coustruc!,lão do edifício para a estação da 
Bahía, f[ue diz S>ll' a segunda em impoetancia riu 
Brasil, por ser alli que se baldeia lodo o scrvir.o do 
norto da Republica,, ' 

Demais, a repartição funcciona errt um predio 
particular, pelo qual o Governo paga M :000$ annuacs 
da at'rendamento, tendo, apozar desso ·elevado aluguel, 
má installação. 

Diz o Sr. Dr. Director Geral dos Telcgraphos 
<JUO a constrttc1:.ão do edifício apropriado muHo con-
correrá para melhorar o serviço. · 

Ora,, sendo essa opinião do um engenheiro chefo 
do serv1ço, que nenhum interesse regional tem n'a. 
gucstão, ó bom de concluir, com verdade, que o pro~ 
,]ecLo n. 660, de 1020, se vae beneficiar a cidade dO: 

/ 
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SalvaLlor, dotando-a de Ullt ~i.lil'icio a mais, t!'lli.luz de 
outra parto urna providencia urgente de serviço pu
blico." 

A.' vista das informações acima transcriptas, ê a Com
missrio de Finanças de parecer quo seja approvada a propo
sição submottida a seu exame., 

Sala das Commissões, cm 9 de novembro da 1921. -
'Alfredo Ellis, Presidente. - Sampaio Corréa, Relator .. -
Francisco Sá. -João Ly1·a. -Moniz Sodrt!.- Vespucio de 
Abreu.- Justo Chc1•mont. - José Euscbio. - Bernardo 
Atonteii'O,., - FcUpp_c Schmidt. 

PROPOSIÇÃO DA CAMAI\A DOS DEPUTADOS N. 2, DE 1921, A QUm 
SB REFER!l O l'AIIECE!l SUl'll,\ 

O Congresso Nacional resolvo : 
Artigo unico. O Governo Federal fica autorir.ado a. man

i:lar construir, na cidade do Salvador, capital do Estado da 
Bahia, um edifício para a Repartição do Tclcgrapho Nacio
nal, abrindo para esta construcção o credito do 600:000$, ou 
fazer operações de credito nos termos da autoriza9ão dada 
no orçamento da Viação para 1921; revogadas as diSposições 
em contrario., 

Camara elos Deputados, 30 de dezembro <IJ 1920 ,. - Ju
lio Bueno Brandão, Presidente .. - Juvenal Lamartine de 
J'aria, i" Secretario interino, - Octacilio de Albuquerque, 
2• Secretario inte~ino. · . . ... . - · ·--~ 

1 A imp!'imir. 
N. 't01-' l!Ji'J 

"A Commi~são de Pinan~:as nada lt•nt a "ojlpt'ir á appt·o
vação, •JJClo Senado, tia propo~ição n. !J I, ele l!l21, da Ca
mara. dos Deputados, qnc lleelat•u. sttlJo!'dinarla {t Delegacia 
Fiscal do l'at·amí a Mesa de !lendas da Foz do Iguassú. 

Sala <las Commissões, cm 9 de novcml)l'o <lo 1921. -
'Al(l'ccf.o Ellis, ·Presiden I. e. - Snm110io Co·t•t•êa., llclator .. -
Francisco Sá. - Mo'lli: Sodi'IJ. - J,oiio Lyra. - Vc.~JIUcio 
fie Ab1·cu. - Justo Chcr11tonl'. - J osrJ Euscbio. - Bc1'ua1·do 
Jlontciro .· - Pcli1Jlic Schmidt. 

l'llOPOSl·Ç.Í:IJ U.~· C:ll\!An.\ IJfl!'i IJEJll.!'J',\lJU!:l N. !J.l, DI!: !!)21, :\ QUE i>E 
IIIWllltJ> U i',\HECE!\ !:iUI'ItA 

O Congresso Nueioual resolve: 

1\rLigo unico. Fica sn!JoNiinatla :t Delegacia t<'í~al l!o 
J>araná a Mesa de Itonda~ da Fú~ do Igua~sü; revogadas as 
dioposir.õc~ em con f,t'a t•in, 

Camara dos Depu I aci<>~. I ii de nul.ubro de Hl:! L - 'A1'nol(n 
rJioclt'irJ1UJs de ,t::cvcdo, l'retiidt!nle. - J os r.'.·"- u.a 11.sl 11 /Jc:.r: rm de 
.lledci'l'os, '1" 8ecrclurio. '"'"' Pedro da Costa lleyo, 2• Secretario. 
- A imprim,ir. · · · · · · 
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N. ~02 - 10:21 

A' proposJt~ao da Gamara, n. 02, de 1921, autorizando o 
Governo a abrir um cred1to de 3. 700 contos para as obras de 
dup!icacão elas linhas ela Estrada ele Ferro Central do Brasil 
entro No r te e !.logy das Cruzes c para construc<;ão ele um ramal 
ela Estrada de Ferro Noroeste elo Brasil, foram apresentadas, 
cm phasc de 3" discussão, duas emendas pelos Srs. Senadores 
]Jaulo ele Frontin c Irineu Machado. · 

Uma e outra emenda vizam autorizar o Governo a du
plicar o ramal ele Santa Cruz, da E,strada de Ferro Central do 
Brasil, no trecho comprehendido entre as estações de Bangú e 
ele ;Santa Cruz; a primeira limita em mil contos a importancia 
do credito a despender, ao passo que a segunda nenhuma 
restriccão estabelece, quanto ás despezas a realizar pelo Poder, 
Executivo. 

O nela to r foi informado pela Directoria da Estrada do 
Ferro Central do Brasil soi;Jrc a necessidade de ser executado 
o melhoramento indicado cm ambas as emendas, o que, aliás, 
foi evidenciado nas ex{Josições feitas em plenario pelos signa
l.arios da mcclirla p•roposl.a ao Senado. A administração da 
Central elo Brasil cJ,~sdc setembro do corrente anno ordenou a 
elaburação do pro,iect.o de duplicação ele que se trata, por ter 
reconhecido imprescinelivel a introducção do melhoramento al
ludido, deante do ext,r::.ordinario desenvolvimento da zona se~
viela pelo ramal de Santa Cruz. 

Nestas condições, não ha como recusar ap.provação á me
dida, opinando a Commissão de .Finanças pela acceitação da 
emenda do Sr. Senador Paulo de Frontin, porque limita o 
credito a conceder ao Governo. 

Sala das Commissões, 9 ele novembro de 1921. - Alfredo 
ElUs, Presidente. - Sarnpaio Gor1·i!a, Relator. - Francisco Sá. 
- !lion·iz Sod1·é. -.João Lura. - Vespu.cio de Abreu. -Justo 
Ghermont. - José Eusebio. - Bemm·do Montei1•o. - Felippe 
Scltmirlt. 

E1rEND.\S A' PROPOSJ.Çl\o DA GAMARA DOS DEPm'ADOS N. 9·21 DE 1921, 
A QUE SE REFEllE O PAllECEI\ SUPllA 

N. 1 

·Addicione-se «mil contos de réi's para a duplicação da 
linha entro as estações de Bangú e Santa Cruz». 

Sala elas sessões, 4 de novem.bro de 1921 • ....., Paulo. de, 
F1·onl'in. 

N. 2 
Onde convie1': 

· Art. O Governo fica au lorizaclo igualmente a abrir os 
CJ'edilos ncccssarios para a duplicação do ramal ele Santa Cruz. 

Sala das sessões, .~1 de ntlvembro cfe 1921. - l7'incu Ma~ 
chaclà. 

S. -. VoL vrr. 12 
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PROPQSJ,Ç,\0 DA GAMARA DOS JJEPUT,\IlOS N. 92, DE Hl21, A QUE sr
nJ~FEilE O PARECE!t SUPHA 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. L" E' o Presidente da Republica autorizado, .pelo 

Minislerio da Via~ão, a abr.ir o credito especial ele 3. 700:000$ 
(tres mil c setecentos contos ele J'éis), dos quaes trcs mil des
tinados á conclusão elas obras ele duplicacão ela Estrada de 
Ferro Central elo Brasil entre Norte e Mogy rias Crmes, c se
tecentos contos ao ramal ela Eslracla de Ferro Noroeste elo 
Brasil, de Lauro Müllcr ao divisor de aguas vertentes para o 
Rio Feio e para o llio Tybiriçá, até o ponto mais conveniente 
tí defesa da renda da mesma •N'oroeste; revogadas as disposi
ções em contrario. 

Camarn dos Deputados, :15 de outubro de 1921. -. lu·nnl{o 
Rodriaucs de Azevedo, Presidente. - .José An(Justo Bezerra rle 
Medeiros, i" Secretario. - Ped·ro da Costa Rcao, 2" Secretario. 
- A imprimir. 

N. 403- 1921 

A proposição da Camara, n. 97, de 1921, providencia sobre 
a abertura de um credito especial de 547 :570$490, para liqui
dação de contas em atrazo da commissão de linhas telegra
phicas estrategicas de Matto Grosso, referentes aos exercicios 
Je 1919 e 1920 . 

Do parecer emiltido na Gamara sobre o mesmo assmnpto 
pela illustre Commissão de l!'inanças daquella Casa do Con
gresso Nacional, consta o seguinte: 

«Em officio de 25 de julho deste anno, o Sr. Minis
tro da Viação e Obras Publicas, atlendendo a essa so
licitação (de prestar informações sobre a material, en
viou as informar;õe.s que constam elo officio da respe
cLiva Commissão, cm data do 18 de junho de 1921 c mais 
documentos que o instruem. 

Verifica-~e dessa minuciosa e documentada expo
sição que a necessidade do credito concedido pelo pro
jecto em estudo é decorrente, não do excesso de despe
zas, mas ela dcficiencia das dolaçiics oJ•r,nmonl.ar·ias que 
se repetem em orçamentos successivos, a partir de 1916 
c em de~accôrdo com as exigencias do serviço. 

Para occorrer a suas deficiencias jtí o Congresso, 
por solicitação do Poder Executivo, concedeu o credito~ 
de i. 262: i 62$495, para liquidação de contas dos exer
ci cios de 1916 a 19!o9. 

1Só a parli.r do exercício col'!'enl.c, foi esse ser
viço convenientemente do lado com a necessaria verba_ 
JJar·a as rlcspczas i m pt·escin d ivcis. O cred i l.n concedido 
'Joio projecto attende aos pagamentos em aLrazo, por 
msufficiencia do verba, verificada nos exercicios de 
1919 e 1920, como se t.oma claro da conta demonstra
Uva inc!uirla no ol'ficio L!a Commissão de Linhas •rclc
gr•aphicas Eslralegicas, enviado por cópia :l Commissão 
de Pinancas .l> 
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Nestas condições, cleanl.e da clara exposição feita na L:a
mam sob!'e_ o a:;sumplo, á Com missão de Binancas, parece qrr" 
a proposrçao ora submelLida a seu exame está n;ys casos do 
ser approvacla pelo Senado. 

, . Sala d.as Commissões, o de novembro de 102L - Alfredo 
l~ll1.s, Pr·esrdenlc. - Sampaio G01·rrJa Rulalor. - F'1•anciscu 
Sd.- Noni~ Sodré.- João Lym. -'Vespucio de Ab1·en.
Justo Chc1•monl'. - Be1~nanlo Montc,\·o. - José E!!sebio. -
F'clip]Je Schrnidt" 

1'1\0POSIÇÃO DA 0,\:MAM DJ'S DEPU'rADOS N. !)7 DE 1021, A Quru 
SE 1\EFEI\E O PARECER SUPI\A 

O Congresso NaciJnal resolve: 

Arl. 1.• E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 
Ministerio da Viação c Obras Publicas; o credito especial de 
51i :570.']ii[9!J, para liquidação de contas da Commissiio de Li
nhas 'l'clcgraphicas Eslral.egicas de !\falto Grosso ao Amaw
nas, referentes aos excrcicios de 101[} c 1·!l20, bem r'Jmo do 
cxcrcicios anteriores não conlemplados, por engano de cot.r.ll
bilida·clc, no credito especial concedido pJ•r decreto n. 13. 9:SS 
de 10 ele janeiro ele 1920. 

Arl. 2." Rcvoga.m-sc as disposições em contrario. 

· Gamar·a elos Deputados, 25 de outubro de 1921.- il'I'J!ulj'o 
Rodriau.es de .4.~cvcclo, ·Presidente. - José Au(JrUslo Bezerra 
de Medei1·os, 1• Sccrctarb. - Pedro da Costa Reao, 2• Secre
tario. - A imprimir. 

N. lt04 - 1921 

Resolveu a Gamara approvar a proposição n. 10í, de 1921, 
que concedo a Isaia's Fr·ancisco Ferreira, S1L!arda-1'reio da 
Est.ra.da de Forro Central do Brasil, um premio de 25 contos 
de réis cm 25 apolicos J'ederaos, d::>• valor nominal de um c nto 
de I'llis c ,iUd'O elo 5 'lo, inscriplas com a clausula de inali,ma
ililidadc, que clesapparecerá, com a morte do beneficiado, 
quando o unimo ele seus filhos tiver atl.ingiclo á maiorid~de. 

Andou acertaelamcnlo a outra Casa dr- SongTesso Np,cwnal 
rceonheccnclo c premiando os serviços ele; fr'Ual•da-i'rcic Icd.ias. 
cuja acção, calma ·o cJ'ficienlc, conseguiu salvar a viela de gran
de numero elo passageiros no Iamcntavel accidente occor-rido 
ult.imamontc na linha da Serra, da Estraclil ele Ferro Central 
dJ' Brasil. 

•Assim, a Commissão r.Jn Finan~ns csLá cOtwcncida r!P pt·a
l.icnr ar,Lo de ,iusl.ica, recommcnclanclo no Senado a appi'OVIJ.Cão 
ela J.!'oposil;.fío ora submcL'icla a seu exame. 

Sala das Commissücs, ~ tlc novembro tlc 1921. - ~l{red\' 
E'llis, Prcsiclcni,l'. -. Sampaio C01"rêa, Rr.lalor. - F'rww1sco S~t. 
- Mon·iz Sor/r6. - .Totin L'ura. - Ves}Jucio ele .4.~1'1!!1 .. 
.Tu.; to ChNmant. - José Ensebio. - Bernardo illontci1'0. 
F'cliJl}JC Schm idt. 
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Plll)POSIÇ.:\.0 DA CAi\lAHA DOS D!WU'rADOS N. 10/, DE 1021, A ÇUE 
Sll l\IW\l!W O PAr\BCEl\ SUL'l\A 

O Cong,rcs;;::y Nacional resolve: 
ArL. L" O Governo da Itcpublic:J. conced·~ a Isaías Fran

ciscu Ferreira, guarda-freios ·da Est.ruda de Ferro Central elo 
Brasil, um premio de vinte c cinco contos de réis, cm 25 :tpo
Jices fcdcrac.s, do valor nominal ele Hm conto de róis, c juros 
de 5 o/o, inscriptas com a clausula de inalienabilidade, quo 
desapparecerá clcp8'is de ·sua morte, qlmndo o u\Limo ele s~us 
filhos tiver attingido a maioridade. 

Paragr.n.pho unico. No caso ·de .fallecer o .beneficiaria, 
seus succcssorcs em linha recta, as apolices 1·everterão a'l Pa
trimonio Nacio:ml. 

Art. 2.• {) Governo fará, r>ara esse fim, a necessaria 
emissão, abrindo •8'S necessarios creditas. · 

Art. 3.• Revogam:.se as disposições em contrario. 
Gamara dos Deputados, 27 de outubro de i92i. - Arnolfo 

liodriaues de A::evedo, Presidente. - José Augusto Bezerra de 
"Medeiros, 1• ·':;ecret.ario. - Ped1•o da Costa Rego, 2• Sel}retario. 
- A imprimir. · · 

N. 405-1921 

A' Oommissão de Finanças foi presente, para emittir pa
roccJ·, a proposição da Camara dos Deputados n. 113, de i92i, 
que uuLor·iza a abcrtum, pelo MinisLcrio da Guerra, do cr'e
dito especial na import.ancia de 23:000$ para r>asamcnt.o aos 
campcürs brasileiros de revólver, nas Olympiadas de Hl20, cm 
Antucrpia. 

A outra Casa do Congresso ap·provo.u o projecto que visa 
conceder um pequeno e justo premb aos nossos patricios 
quo tomaram parte nas provas de tiro aJ alvo da 7" olympiada, 
c conseguiram elevai' -o. nome do Brasil, vencendo um delles o 
campeonato mudial de revólver . 

Os demais membros que foram á Emopa obtiveram collo
caçõcs honrosas. 

Do accõrdo c:Jm o voto da Gamara, a Commissão de Fi
nanças é de parecer que seja adoptada a proposição. 

Sala das Commissõcs, 9 de novembro de 1921. - Alfredo 
Ellis, Prc.sidcnl.c. - Sam.11aio Co1'1't!a, ficlator. - Francisco Sá. 
-Moniz Sod:ré- VcspnC'io de Ab1•cu. - .T1tsto Cherm.ont.,
OTosé Euscbio. - Bc1'1W1'do Monteiro. - F'eUppc Schm·idt. 

PROPOSI()ÁO DA CAMA!\A DOS DEPUTADOS N. i 13, DE i92i, A QU!ii 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resàlv(): 
Art.. L• Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 

Ministerio da Guerra, o credito especial de 23 :000$, para pa
gamento dt) 5:000$ ao 1" tenente Gnilhermc Parnr.nsc, cam
peão mundial ele ~·cvólvm·, nas Olyrnpiaclus ·de 1020, !1m An
tuerpia, e 3:000$, a cu da um dos" demais membros do Tiro. 
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an. Alyo, no referido campeonato mundial ele Antucrpia, Dr,, 
AI ranJO Costa, 1 o tenente Mario Machado Mauril.y Sebastião 
V o li', Dr. Fernando So!eclade, 1 o tenente Dcmerval' Peixoto e 
Dario Barbosa. 

Art. 2. o Hcvogam-sc as disposições em contrario. 
. Gamara dos Deputados, em 3 do novcmli>ro de 1921.. __. 
Affonso Alves de Carvalho, 1 o V ice-Presidente. -José AuauitD 
Bezc11'a de. i'Jedei1'0~, .1· Secr~t.O!rio .. - 1';ed1·o da Costa Rego., 
2• SecretariO. -A 1mpr1n11l'. 

O Sr. Presidente - S1·s. Senac!OI'cs, cn mpro o doloroso 
dever do lransmiltir ao Senado a triste noticia de haver fal
lcc)do pela madrugada de ho,ic, ncsl.a capil.al, o venerando 
brasileiro, illusLrr membro desta Casa, gr.neral Pm·ci!iano de 
Oliveira Valladão. 

Esta noticia, que. transmUto ao Senado com a mais pro
funda o sincera mag·oa, assim tambcm será recebida por todo 
o paiz, ao qual prestou o eminente republicano grandes o 
assignalados scrvieos, que não devem ser e não serão facilmen-
te esquecidos. • 

Como militar, como administrador, como politico, nos 
campos do Paraguay, no posto de Presidente do seu Estado, 
no Congresso Federal, dcsdt: n. Constituinte. ela Republica, e 
cm lanlos oul.t'os poslos que occupou, yeiu o general Valia
dão conquistando n, estima, o respeiLo, a graLiçlilo de todos 
os j:lrasileiros. · 

O Senado, onde elle lçvc. posição saliente,. conquistada 
pe.Jas suas notabilissimas qualidades pcssoaes, c pelo~ seus 
incontcstaveis merecimentos, ccrlament~; lhe vac prestar as 
homenagens devidas, o a e!Jas, desde logo, peço licença para 
associar-me, deplorando a .grande perda que acaba de soffret 
esta alta Casa do Congresso NacwnaJ. (Muito bem; muito 
bem.) • 

O Sr. Gonçalo P,ollemberg- - Peeo a palavra. 

O Sr. Pre~idente - Tem a palavra o nobre Senador. 

O Sr. Gonçalo Rollemberg (') - 81'. Presidente, na qua
lidade de rcpt•escnl.ante elo Estado de .Sergipe, foi que solicitei 
a palavra, no scn tido dr; requerer á Casa as homenagens de 
pezar a que tem direito o col!ega que vem do desapparecer. 
O illuslre morl.o foi, no meu conceito, um verdadeiro bene
mcrito ela patria. (Apoiados) . 

Com effoiln, 81·. rPresirlcnte, o Sr. general :vranoel Perciliano 
de Oliveira Va!Jaclão cm toda sua longa vida foi um dedicado 
ao serviço da patria. 

O Sa. Jos1~ MURTINHo -Muito bem. 
0 Sa. GoNÇALO HOLLEMBERG - Nas diversas posições O 

Iunccür.s publicas qL,o exerceu mostrou sempl"é, ao la:do de 
sua t1Ita capacidade, o seu grande espírito acendrado pelo sen
timento ·pat.riotico c cívico. 

(*) Es!JC. cliscm~o nlio foi rcvislo pelo orador. 
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n· grnwml l'nllarlito. S1·. Pl·rsidenli•, fiosdr~ mui lo moço 
,·n[oll-:;r• an SPl'l'i\·n da pall'ia . .TnvPn. 11111iln jnYen ainda. a~
SC'lll 011 pl'aça nus J'ilciras do Exerci l.o, marchando immediaLa
m~nle para os campos do Paraguay, anele frz toda a campanha. 

E do nwdo por que clln lá se houve dil-o o J'act.o d0, t.r:ndo 
P<Wlicln simples caclclc, voltar osLenl.ando nos punhos os ga
lõrR do oft'icial. 

A sua fé dê offieio ú das mais honrosas 110 Exercito. 
Na pa~. ronlinuou nns :l'ileirns. desempenhando commis

sõcs das mais iinporLanles, merecendo sempre o~~ louvores c 
applausos ele seus snpcriot·es. 

Exercia o illuslrc mnrln 111111\ clrssus commissüos, quando 
se opcro11 a tJ•ansforma~\fio elo nosso t•r•::;imen polil.ico. 

Era enlão major fiscal de um dos corpos da Policia desta 
Capital, lomando mesmo parto na revolução. 

O Sn. A. Azmmno - Era eapitão do 10" bal.alhão de infan
taria do ]~xcrcito. 

O Sn. Gol\"ÇAW Ror,LgllrnEno - Mas naquclla occasião 
exercia, Pm r.ommissão, o posLo ele ma,ior fiscal, em um do; 
eorpos ua Policia desla Capital, Cl nesse posLo, i\ frcnLc d() 
uma ala do seu batalhão, a ·J 5 ele novembro elo 1880, marchou 
o foi tomar posição, ao lado da estrada do ferro, local que 
lhe foi drsignado por sens superiores. 

Poi, segundo as ehronicas elo tempo, o general Vallaclão 
quem lt~Yantou o JWimoit•n viva ao general Doodoro, viva que 
repr'l'cnliu de fileira t•m fileira, al.ú os ultimas polotõcs, in
:l'nndindo assim coragem aos rcvolucionarios . 

Pob bem, Sr. PresidenLr!, pruchunuli'l a Republica, foi o 
vnlrnt.e "olrlt1clo, major unLiw, clciLo Deputado ao Congresso 
Cnnsl.iluinlr~ pelo Eslado qu~ tenho a ltom:a de representar 
'.H'Rla Casa. n, nessa qualidade, fez parle da celebre Commissão 
jr1s YinLo u um. 

Mais tarde, foi secreLario do Sr. Marechal Floriano Pei
xoto, sendo, por occusião ela revolta, designado por esse pre
l:laru homem ele estado, para occupar o altC}, difficil c cspi
ulwso eargo do chefe de Policia dcsLa Capil.al. Foi neste· cargo, 
~1·. P1·esidcnto, que o então tenente coronel Manoel Prisciliano 
rlt• 01 ivcil'a Valladão rovclou as suas allas qualiclados de aclmi
nisl 1·arlor 11 homem pnbl ico. Altím ele sna grande apliclãl,l para 
o Lt·allulllo, da sua aguda pcrspicacia cm conhecer os homens, 
da sua habilidade cm g·uiul-os, levando-os a cumprir as suas 
or·dcns; alrlm dt'sl.as qualidades, revelou. Sr. Pl'osiclcnl.c, ainda 
uult·as que o tornaram mais considerado por todos quantos o 
conhr~ceram. Essas, St·. !)residente, provinham do· seu profun
dei stmLimcnto do .insto, maximc, da sua grande tolcrancia. 

Gra\•.as a essas qualidades, o g·cneral Valladão, quando 
ninrla coronel, por occasião ela revolta de G de setembro, qul:i 
i'ot uma verdadeira guerra civil, ponde dirigi!' a Policia desta 
Capital, aplacando oclios, impedindo violcncias, empregando 
~cm)n•c o seu poder, a sua i'orr)a no sentido de .imperar entre 
todos a harmonia, o tudo isto, Sr. Pt•csidcntc, cm um momento 
con~o o de que Lral.o, quando i'crvilhaYam oclios c d!l>l\io;; vehe
mente~ de vinganças. 

Foi grande o esforço despendido, e, .Por isso, ao afastar-se 
da . c.hcfia dessa corporar;ão, continuou a merecer a mesma 
c·~l.Jma c o mesmo acatamento de Loclos os seus antigos subor
r.\lnarlos, 
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Ao cxonm·ar-sc do cat·;,;u de Chefe de Policia, foi, pela 
pt·imcint vez, aclminisl.rar o EsLado de S()rgipc, onde reve,lou 
a mesma :l'irmeza de earacLt~t·. a prudcncia e a t:nel'gia de sua 
vonlade, assumindo a aclminisl.mçfto cm momcnlo cm que as 
IJalxGes achavam-se agitadas. Apesar disso, conseguiu acal
mai-as, J'unclando um parl.iclo com o qual govcl'nou, partido 
que o sustentou aLtí agora. 

Drixandn o Go\'l·t'no. por algum tempo voll.ou ás suas 
funcçGcs miliLarcs. ~luis !arde i'oi novamente cleilo Deputado, 
cm ~L'g'llicla Senador, \'Ollando mais uma vez :í Prcsidencia 
de ScrG·ipc. Deixando a aclminisl.raçilo, foi pela derradeira 
vez elcil.n Srnadnr, nn PXcrcieio de enjo mandato se achava, 
quando a morto veio ceifar-lho a vida. 

·vê. V. Ex., St'. Pt'esidenle, que: a succint.a exposição que 
neabo do 'fazol' ela viela elo general Manocl Presciliano de Oli
veira Vnlladi'io, bus La para Lermos a certeza de que d lo f0i 
um ciclaclüo illusl.rc, um b!'asilr!iro digno da consirlorar.fw pu
blica, como chsso no começo do meu discurso, um vet:dadeiro 
bcnerner1lú. 

g• ])Dis .in~lo que o Senado lhe LrihuLe todas as hornena
gcnR devidas, homenagens a que· ello f.ez ,iús comtl soldado, 
como Deputado, eomo consLiLuinlc, como ad11linislrador, como 
Senador. (Jllu:ilo úc·m) . 

llequeiro, iJDl' isso a V. Ex., que consulte D Senado sobre 
se conRcnl.c que sc,ia lcvanLada a sessilo, que se lance na acta 
um voln elo pczat· .pelo scn dcsappal'ccimenlo, n que soja no
meada uma commissi'io para acompanhal-o á ultima mo
mela. (:1!u.ilo l·c·m.; muito úcm.). 

O Sr. Presidente - Q,; Sn;. Stmarlores ouviram o reque
rimento feito velo St•. Senador Gonçalo Rollcmhcrg. Os Srs. 
qur. o anprnvam queiram dar o 8CU assentimento. (Pause.) 

]'o i ·unanimcmemenle approvado. 
Nnmc•io para fazerem parte da Commissão que eleve 

uco.rnpanllat• o fere Iro elo Sr. Oliveira Vulladilo os Srs. Se
:mrlores Gonçalo H.ollcmberf!'. Tndin do l3razil, Pedro Cele:s
Liun, Antonio Mas,;a, Benjamin fjarroso n Fclippe ~chimidL 

Em virtude elo volo elo Senado, levanto n. sessao de5t
gnanclo pat'a ordem elo clia da seguinte: 

Votacilo, cm 2' discussão, da proposição da Camara do~ 
Dr. pulados n·: J 00, ele Hl21, que abre, pelo Ministerio das Rcla
çõeo Exteriores, um ct•cdil.o snpplcmen!.ar de -10·:000$, para 
pa:.;amonlo elo· graLifica,;ão a funccionarios pela substiluicão 
rr.gulumcnlai· (cmn parecer {avoravel ela Cormnissão de F'i·
nanças n. 38.?, ele ·1921) . 

Vof.rrr~lio em :.!' discns"ão ela proposicão da Camara dos 
Deputados n. '102, ele 1021, que abre, JWIÔ Minislerio da Ju3-
tica c Nc:;ocios TnLerinrr.s. um credito especial de 64:353$302, 
para ·pngamonlo, em virlmlo cln sentença jncliciaria, ao dcsom
bnrgaclor Fornanrln Luiz Vieira Ferreira (com parecr (at•o
J•avcl ân Cummlsstio ele Pinane.as, n. 891, de 1924). 

Yoluçi'in, em discussão unica, do vélo do Prefeito n. !10, d() 
:l\l2t, a resoltl~·ftn do Consolho Mm\icipal, determinando que 
,1, reog-onlPs de Lnrma. da E>~cola Not·mal, que não forem diplo
mados possam l'Cali~ar as lll'll\'t\s ele cloconc.ia de que truta o 
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artigo HiJ do Rcgulnmcntn da mesma Escola (com )Jal'~eer 
j'avo·rrwel da Comm:isstio de Constituiç1io, n. •280, de ·t!l2:l). 

VotnçüQ. cm cliscussüo unica, elo véto elo Prefeito n. [i/1, de 
1021, á resolução elo Conselho J\lunicipal, reg-ulando as conrJi
çõns de nomeação dos auxiliares dr: oxpedienlc do Matadouro 
de Sa.nla Cruz, e dando oul.ms p.rovidcncias (cmn 11a.rccer {n.
V01'1tvCl da Commisslio âc Cunstitniçüo, n .. 1S"', de 192·1). 

Continuação da 2" discussão elo projecto do Senado n. G9, 
de i 921, mandando reverter ao sel'v iço :.wLivo do. Exercil.o, i.n
dcpcnclenlc de vaga, o l.encnle-coronel .João Philaclelpho r!a 
RocJJU, que será. incluído no quadro especial (da Com.missrío 
lle Marinha e Gtt~r·ra e corn parecl'r favorn:ocZ clcsl.n c da -de. 
PiHanças, sobre a emenda apresentada pelo Sr. Soare.~ do$ 
Santos, pa1•ece1· n. 38:1, ·1!121). 

2" discussão da proposição da C::tmara dos Depulados 
n. tiO, de 1921, autorizando o Presidente ela Republica a arl
quirir ou de~apropriar o irrrcno onde funcciona a Estação 
Experimental de Minorias c CombusLivcis do Serviço Gcol•1-
;:;oico c Mineralogico (co·m. J1!11'Ccc1' fa·vo·J•flvcl da. CornmJ.issl1o de 
Ji'inn.nças, n. :!87, de 1921.) 

Discussão unica elo véLo elo Prefeito n. I, ele 1920, ú reso-
lu\)üo do Conselho Municipal autorizando o Prefeito a mandar 
comiclcrar mestres do ensino .profissio-nal, com os vcncimcn-
't.os respeeLivos, como oram cnnsidcr:ulos anteriormente ao 
decreto n. 1.0!Hi. ele 19 de abril clt> I!H6. os actuncs conl.ra
me~trcs elas escolas prnfissionacs Al<oarn Baptista c Visconde 
do Mauá, Fabricio Cesar de Souzn, Waldcmur de Barros. A!clo 
lllagrassi c Alvaro Hamo~ dos Sanlos (com. )Ja.1•ecer fa.vm·a.·vel 
d1t Commissão de Constit1tiçr1o, n. 240, ile o/921). 

Continuação da cliscus8ão unica elo vél.o do Prefeito ·o. 25, 
de 1920, á resolução elo Conselho Municipal que manda rcin
tef(rar no cargo de mcst.ro da secção de encadernação da 'Es
cola Profissional Alvaro Baplisl.n, o actual contra-mesl.rr·, 
Fabricio Cesar <I~ Souza (com. Jlllr•Jcel'es: contrm·io, da Com
misl'ão de Const-itnfçtio e Diplornn.C'ia, n. H2, âe 1920 c ?Joto em 
sr.porado elo Sr. Lopes Gonçalves c pm•ece1• {avoravel dn. Com
'Til'isstio de Constitniçao, n.. 240, ele 192·1) • 

'137• SESSÃ:O, EM 1'1 DE NOVEM:B-IlO DE 1021 

PIIESIDENCIA DO SI\, DUENO ID·E PAIVA, PIIESIDENTE 

'A's 13 ·c mcin horas abre-se a sessão, n que concorrem 
os :S~s. A. Azcrcd:o, Cunha Pedrosa, Hermenegildo de Moraes, 
Mendonça Martins, Al-exandrino de Al-encar, Lopes Gonçalves, 
Laura Soclré, .Justo Chm•monL, lndio do Brazil. Goclofr'edo 
Viannn, José Euzebio, Costa Rodrigues, Benjamin Barroso, 
Francisco Sá, E!toy ·de Souza, .João Lvra, Tobias Monteiro, 
Antonio Ma~sa. Vennncin Neiva, Rosa r) Silva, Antonio Moniz, 
Moniz Sodré, Bernardino 1\Tnnl.ciro, .Jcrnnymo Monteiro, Mar
cilio ele Lrrcordn, Pnuln de Front.in. Sampaio Col'l'ên, Rnul 
Soat·cs, Bernardo 1\fon\.rit·n. All'redo l~llis, Alvaro dr Carvalho, 
Josll MUI'fi!l)lO, Prrlro Qc]rsl inn, f1n1·]M r.avnlcnniP, Vida! Rn-
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mo~, Prlippe Scllmiclt, Carlos Barbosa e Vcspucio dCl 
AbJ·eu (80). 

Deixam de comparecer com causa ,iusLificacla os Srs. Ab
clias NPves, Silverio Nel'y, Flcli.x Pacheco, AnLonino Freire, 
,Toãn 'J.'hom1í, Carneiro da Cunha, ~lanncl Borba, Eusebio de 
Andrade, Araujo Góes, Gonc;.alo llollcmbcrg, Siqueira de Me
JJez.cs, rtuy Barbosa, Nilo Peoanha, l\lodcsto Leal, i\liguel· de 
CaPvalho, Irinou i\lncl1ado, Francisco Sa\les, Adolpho Gordo, 
Ramos Caindo, Genorosn ,jlurqucs, Xavir!.' da Silva, Lauro 
~.lüller cJ Soares dos Santos (~2;. 

I~' lida, posLa em discus~ão, c sem rcclamneiio apl'OVada 
a neta ela sessi"to anLcrior. . 

O Sr. :1' Secretario declara que não lla cxperlicntc. 

O Sr. 3' Secretario procede ú lelLnra elos scr;uinLes 

N .. 1Q6 - 1921 

Foi presente a esta Commissão a proposiçüo da Gamara 
dos Deputados n. 105, elo corrente anno, autorizando o Go
verno a considerar rr!formado no posto ele 2" tenente do 
Corpo do Marinheiros Nacionaes o sub-ajudantc do mesmo 
corpo, Joaquim Moreira da Hosa. 

A Commissão de Marinha e Guerra da outra casa do 
Congresso, examinando duas peLic;~ões apresentadas pelo re
ferido sub-a,iudanlo, .Toaquim Moreira da Rosa, formulou o 
seu parecer, deferindo o seu pedido c fel-o nos seguintes 
termos : 

"Joaquim Moreira da Rosa, sull-ajudanto reformado do 
Corpo de Machinistas Navaes, apresentou ao Congresso Na
cional duas petições. Uma, em data de 16 do agosto do cor
rente anuo, pedindo relevação da prescripção, em que in
correra, afim rle poder propôl' contra a Fazenda Publica um:1 
acção judicial, annullatoria da sua reforma; outra, em data 
de 12 do corrente mez, revogando a primeira o solicitando 
melhoria da mesma reforma. 

O Congresso, preseripto o direito do acção, não p'óde, 
·apezm• elas elevadas o soberanas funcções que lhe são pro
prias, revalidai-o, além do que isso seria dos mais funestos 
precedentes. 

A prescripçüo desse direito obedece a principias que a 
lei póde modificar, quanto ao prazo estabelecido, mas que 
não póclo revogar, umn vez csg·otaclo esse prazo, pelo menos 
este é o meu modo ele encarar a questão, salvo melhor juizo. 

A Pl'imeim petição, pois, não poderia ser tomada em 
consicleraçfto, por pretender um absurdo. 

A segunda, porém, revogatoria daquella, p'úde ser obje
cto do estudos o exames por parle desta Com missão .. 
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ENectivamcntc, csl.uclando-a o cxaminn.DJdo,.;a, com 'O 
mn.ximo cuidado, po1· Ler-me sido dislribuicla, cheguei a esta 
conclusiío : 

O peticionaria tfto bons c rcacs sc'rvicos prestou tí Re
publica, por occasifto ela revolta da Armada, que o Governo 
de entiío, como uma recompensa c reconhecimento do tnes 
serviços, o nomeou sub-ajudanlo do Corpo de Machinistas 
Navaes, por decreto ele 30 de ag·oslo de ·!8()4, post(j) ern 
que, contractado, prestou cllc os seus rclcYantes serviço~. 

Posteriormente, seis annos c dias depois, o Governo da 
llepublica o rcfoJ•mou no mesmo posto. JlOl' rlccJ•cl.o de 14 de 
fevereiro de 1000, contando apenas sr is annos o dias de effc
cf,ivo scrvir;o, cm vista rlc lN sido julg·ado incapaz. por in
\'alidcz pllysica, do nellc con(inuar. 

Rclcvu considerar aqni que o ncticionario não pediu re
forma c sim uma liccn~.a de seis mczcs paru tratamento 
ele sauclc. 

Inspeccionado pela respectiva junta medica para onten:. 
r,.iío dessa licença. f<Jra, cnl.t•cl.anto, sem mais nem meno~ .. 
julgado incapaz c cm srguicla reformado, quando o' mai'' 
curial seria, após :í licen\m. submctl.cl-o a um::t segundn 
in~prcc~~. cnmo se p1·al ien com aqnellrs que a l'NJilercm ... 

Nilo lia a menor clnvicla ele qne a sua invalidez c a sua 
reforma lho foram dadas com verclallcira snrprcza. 

Si o neticionario prrsl.ou Liio hnns serviços á nepnblica, 
rlo modo qnc, por essa porlcrosl'l. razão, foi nomeado pelo seu 
Governo para servir no Corno ele :.,Iachinistas Navacs, como 
snb-ajudl'l.nl.c, posto CJlll' exercia cnmo eonl.ractado, é bem d!l 
vêr que repugna a Na~.ão, como a mim proprio acontece, 
vel-o arra.sl.ar ag;om umrt cxistcncin de verrlarlcira o contris. 
Ladora miscria, obrigado !I manl.er-so com 33$333 ! ? 

Si c\le niio tem umn razão de direito para pcrlir ao Con
gresso a :;mça do melhorar a snn rcfot'ma, ele modo u arran
cai-o da miscria, em que so dellatr. tem cortamento uma ra
zão do facto a allc~ar : foi cnnsicleraclo pela junta medica 
quo o inspeccionou como não tendo a~ condições rle vida 
precisas para continuar no serviço da Armada Nacional, 
quando, entretanto, dessa época para cá tem ello vivido 21 
a:nnos ! 

Demais, na falt.a do rigor de direito, necessariamentD 
o\lo rlcvcrá ter cm seu favor o riRor ela equidade. 

]~·. portanto, baseado na equidade, quo está sempre aD 
lado elo rigor ria lei para mitigal-o, c nos varios o multiplos 
prcccc\cnl.cs de mclhorin ele reformas, que o Congresso tem 
out.m·Raclo a todos quL1 a morccc1,11, ao meu vêr com ,justiça, 
que R c enquadra a pt•ctcn<'.iln do supplicantc." 

·Submol.liclo cm scgnic!'a o assnmpto ao estudo da Com
missiín de Finança~. csl.n. rlcpois elo conveniente exame, tam
bCil1 formulou parecer favoravcl acccitando o projecto apre·· 
sentado pclu Jll'imcil·a cnmmissfto. ' 

A Conm!issrto rlc J\larinha c Guerra. lendo, por sua vez, 
rsl.\lrlaclo dctlclamrnlc a mulrrin c rslando elo uccôrclo com os 
fnnclamen(os contidos no parpccr ar.imu tmnscripto, é rle 
rmrccer que a referida propo~içfto scjn approvadn pelo Se
nnc!o . 

Rala rla Commissfin elo i\larinha 11 Guerra. em 11 do no~ 
Wllllll·n !ln ·1()21. - A. /11(/io elo B1·a:i/., p,t•csidcnlc. - Sil-
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1.WI'io i\' CI'JI, nela I 1)1'. - Cm· lo.~ Ca.vctlca.nti, vencido. Rcn-
}tllll i11 /úu·t'uSIJ, - .\, 'I :onllll i::i:·ifill du .Fin:H1(:a. 

N. 1101 - 1!l21 

lll'llacr:tio [inctl rlu Jll'oicclo do Senado n. Si, de 1.?2/, m.an
({;,ndo JIIIIJIII' ás vi·n,ws ,. J'il.has sol.lr:i.J'It!i dos of'l'iciacs c 
Jil'ar:rls do Cot')lli i/c 1-'ohr.n/al'ios tld ·]'n/.J'io, c tln Gncwda 
Nnciuna./. trlw sci'Vil'nlll na carn'Jlanha contm o aoverno elo 
l'al'aonau, u mdn so/du a qur: se tcj'ei'C a lei n. ·/.687, 
de o/907. 

O Congresso Nacional clecrcla : 
Arl. L" As viuYUs c filhas soll.ciras dos officiaes e pra

ças elo prcl, do Cnrpo rlc Vohmtarios ela Patria c da Guarda 
Nacional, que scr\'iram no Excrcit.o o na Armada, durante a 
campanha rio Para:.;uay, o qno não percebem pelos cofres 
publicas forlomos, pensitn, montopio ou meio sólclo, e que 
provarem estado do pohre~a. toem cliroil.o ao meio soldo da 
pal.cnlc qnr. 1.inllnm sr.us maridos ou paes, quando terminou 
a campanha, rcg·nlurlo 11cla l.ahr.lln a que se refere o decreto 
n. :l.G87, rlo 13 dr ag·oslo elo Hl07, que concedeu o soldo vi
talício. 

ArL. 2." 1\evo;;·am-sn as c1 isposiçúcs cm contrario. 
Sala da Commissão de Herlacçüo, cm H do novembro de 

Hl21: - Venanrio Nai1!a, Prcsiclento interino c Relator. -
Virlal llamos. 

Fica sobre a mesa para ~m· discnl.irla na sessrw seguin
to, dr pois ele publicada no Dia1·io elo Cona1'esso. 

N.I08-Hl21 

llecla~çtio {'inal. do 1H'o;iccto do Senado n. :w, ele .J !121, .lfliC 
manda aai'Cm/i'l' á l!:scola r.le lE11(Jcnharia de B!Jllo Jlorizontc, 
du1'a'l'lt(' o }rm:;o ri e ci11co annos e a 11Úrlil· de ·1 1!22, os cm
:J:ilios e su.lrvençtics 'lllio resultantes de contractos, úccl'i.'lu~ 
e 'I'I~(JU1amcutos. 

O Congl'esso Nacional resolve: 
Art. 1.: Fica o Podrl' l~xrcul ivo :llllorizado a g-aranl.it• (L 

Escola de J~ngenhuria de Bcllo Horizonte, duran~e o período 
de cinco annos, a parlir do 102:?, Oll auxilias ou subvmwües, 
não resultantes de contJ.·actos c de decretos ou regulamento~ 
do Poder l~xeculívo, constantes da lei n. ;,,zt,:;, de 5 de ja
neiro. ele 1 !l21. e da proposta do Governo para o orçamento 
do HJ22, podendo pam psse fim o Governo abt·il·, annualmopte. 
o respectivo credito, toda u voz quo as referidas dotac;õcs não 
figurarem na lei annua de dcspczu, 

Ar L. · 2." n.evog·am-sc as disposições cm contrario. 
Sala da Commissüo do ncducçiio, H ele novembro de 1G2t. 

V'enanc-io ·''cú:a, Presidenta interino. ·- Vidal Ramos, Rc • 
lator. · · 

Fien sobre :< mesa pal'a ser discutida na sessfio seguinte, 
depois de pu!Jiicaila no Diario do Conrp·c,1so. 
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N. ~09 - :1.921 

A proposição da Cnmar:t dos Deputados n .. 258, de 1920, 
autoriza o Governo a promover ao posto de 2" tenente a,iu
àunte machinisla, os trcs sub-a,iudantcs qne nüo cO'fn]llctal'am 
ainda o tempo da se1·viço cxiaido pela lei n. 3 .!i3<i, dl3 31 do 
dezembro de 1918. 

Como se vô, pois, dos termos expressos dr.ste projecto, por 
olle se pretendo derogar a lei ciLada, no intuito de facilitar o 
acccsso de alg·uns cidadãos que não preenchem a condição tida, 
attl ag·ora, como essenr.ial para pi·omoção ao posto de 2' te
nente, no quadro de machinistas da Armada, isto é, ter de~ 
annos de effectiYo exerci cio nessa especialidade. E haverá al
guma razão de direito ou qualquer convcniencia do ordem pu
blica que cnhoncsle scmcllmnl.c anomalia, vi>mnclo suspende!' 
essa regra imperativa o ,insta da lei, applicada sem discrc
}Jancia a toclos quantos attingiram o posto de que se trata, 
unicamente em beneficio do t.res pretendentes, assim arbitra
riamente dispensados de sutisfazol-a, graçms ao rcgimcn do 
excepção que o referido projecto lhes vac crear? Não parece., 

Além de que, soliciladas informações do Poder Exccu(;ivo 
sobre o assumpto, eis como se manifesta a respeito o .Minis
tcrio da Marinha: 

«Tenho presento o o!'fi.cio n. \l, rJc :1.3 <lc julho pro
ximo findo, no qual solic~tacs qt1o o Ministerio da Ma
rinha se manifeste acerca da ·proposição da Gamara dos 
Deputados n. 258, de i \120, que autoriza o Governo a 
promovor ao posto de 2' tencnt.n ajudante de machinist.a 
os t.res suh-a,imlantcs de machinistas que não comple
taram ainda n tempo exigi elo pela lei n. 3. !i34, de 31 
de dezembro do 1.!l1S . 

• mm rosposla, cabr!-mr informnr-\·os que este Mi
nisterio não julga conveniente a conversão cm lei do 
referido projecto, porque os tres sub-ajudantes ele ma
chinistas ,Tosé Borg-es elos Santos, Abilio Pires França ela 
Costa c Antonio !>ires Ferreira, o primeiro com seta 
annos c sete mczes, o segundo com sete annos e um 
mcz c o ultimo, com cinco :mnos c oito mezes na classe 
em que se acham. não nrcenchcm as condições do de
creto n. 13.912, de .{0 de dezembro de 1919, que exige 
para a promoção de que se trata dez annos de effectivo 
servir, o como machinista. 

E' exacto qne os mesmos prestaram anteriormente 
serviços á Marinha, mas quo não devem ser levados om 
conta para aquellc fim por serem de natureza diffc
rento e abrang-erem até servioos incompativeis para a 
reforma, ex-vi do disposto na lei n. 1.18!i, de 15 do 
,iunho de 190<1, vanta_gcm essa que o referido decrato 
n. 13.912 lhes conferm.» 

., 

Nestas circumslancias, a Commissão de Marinha o Guerra 
não pódo aconselhar ao Senacln que elO sua approvação :í. pro
posiçãn da Camara dos Deputados n. 258, do 1920, sendo do 
parecer que seja a mesma rc,ieibda .. 

Sala das Commissõcs, 11 de novembro de 1921. - Indio 
do Rl'l:~.zil, Prrsirlrnl.e. - Ca1'/os Cn·IJal.crmti, R•elal.nr. _ Rcn

:iam;'!l. Barroso. - N Cnmrr,;,:;;:111 dr Finm1Q'l :. 
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:\ J!l'o[Hrsir;ft<J da Canmra dos Dqml.ados n. 4, de 1\lHi., 
csl.abuJecc ]Wnalidade::i rmr·a os del'r·aud:ulor·es da banha ele 
por·en, do vinho o dos adubos, c clotcr.·ntina a,; condir:ücs cm 
que e~scs prnducl.os pocl1•m ser· expostos ú venda. 

A resrwil.o lia primeira J1:HJ.c rla prnposi(:ão, convem 
mencionar· que as in~lrucr;úes que n !\!inisLerio da Agricul
tura expediu pam L'xccur;fto dn dccr.·etn uo Poder ExecuLivo 
11. '12, de ·2.1 de abril de HHS, que csl.ahelece medidas para 
:J'iscalizaeãu de t;l!neros alinJonticios elo prorlucr;üo nacional, 
preceituam que a hanlll't não deve aprr.senLar· mais de '1 o/o 
de qualquer· outra i'\lbslancia c acidez superior a quatro 
gr:\os, cm sn Lra!.andn ele produclo (!oRUnado ao consumo in
terno e a clous, quando se tratar de produclo deslinado ú ex
portar;ão. 

EsLand<' essas d isposir;úcs crn vigor, h a mais de trcs an
nns, sem nenlmm inconvcnicn!.c, a Commissüo pensa que cllns 
elevem ser mantidas. porque concorrem para maior npcrfci·~ 
coamcntn elo prnclucto. 

As dbpnsir,õcs relativas ao fabl'ico c ao commcrcio rio 
vinho, são ovidr.nl.mncntc nleis c mesmo indispensavcis ú de
fesa dessa importante industria, que tem alcanr,ado nolavci 
desenvolvimento no Estado do Rio Grande do Sul c em ou
tros. 

O arl. H da proposie.ão, que trata dos aduhos chimicos, 
r.slü. prejudicado, porquanto a lei n. 3. GOS, de lO de julho elo 
1.018, .i:i rlcl'inin o dclicl.n ria J'a!sificaçfto de Lacs ]Woeluclos c 
ro~ulamentc.u n sm,· commcrcio. 

Em virtude do que fica exposlo, nas I inhas acima, a Com
missão ele Commercio, Agoricull.ura, Industria o Arles do Se
nado é ele parecer quo a proposiçft.o ela Gamara dos Deputados 
n. o\, de 19·16, seja approvada, com as seguintes 

ll~IENDAS 

Subs!.ilua-sc a dispo~i(:ãn ela lclLra b do arl. I', pelo se
guinte: ... mais de '1 o/o de qualquer outra substancia c aci
dez acima do quatro grúos, cm se tratando de producto desti
nado ao consumo interno c a dons, quando se tratar de pro
duelo destinado á exportação. 

Supprima-se o art. 11. 

Sala das Commissües, 11 de outubro de 1 02L - Vidal 
Ramos, Presidente e Ilelator. -- Bernardo Montci1•o ., -. An
t(·'I1.Íú :Massa, 

E' igualmente lido, posto em discussão c upprovado, 
sem debate, o seguinte 

PARECER 

N. :iii- 1921 

O capitão rc.J'orri1ado do Exercito, p;encml de brit;ada ho
nor:nio, ~li:,;uol Calmon du Pin Lisboa, pede ao Congresso 
que, a contar, deste cxe:r:cicio, o soldo de sua ;rcfor.ma seja 
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elevado a GOO~:, como uma recompensa ao sol'viç.o que I1rcs
iL'Li ao Brasil na guCI'I'tl. 

O pcLic.io!lario é pra1;a de 18GS. Fez toda a campanha 
contra o Paraguay c tomou parle na expedição contra os scr
t.an,:,jos ela Parahyba para pacificação ela chamada 1•evolla 
dos qu.eb1'o1cilos. 

lm longa .cxpnsi~ão que acompanha o seu requerimenlo, 
constam os cnmbatc~ em (lUC pele,iou comr. solclaclo do no~so 
Exercito: assisliu ele bordo elo vupnr Bebe1'ibc, ela esquadra 
nacional, a ;;lL'riosa c rnemoravcl balalha do Riachuclo; for
çou as passagens elas formidaveis harrancas de· Mercedes c 
Cocvas; assisl.iu ao· bombardeio do forte de Il.apirú c do 
PUSS(• da Patria. 

Servindo sob as ordens ele Ozorio trunspoz as afumadas 
bateria:; de l:lumayl.ú. Atacou c tomou as trincheiras inimi
gas. Foi nominalmenl.c elogiado cm ordem do dia do com
mando em chefe dos Excrr.iLos Alliados. Esteve cm TLororó c 
em Lemas 'ValenLina~. Tomou parLe na rendi~.ão da i'ortuleza 
rlc AngusLura c entrou trimnpllalmcntc cm Assumpção, Fi
nalmente, foi dos que se encontraram nas expedições contra 
o acampamento de Lopez, expedições ele que resultou, com a 
mortr. do didaclor, a terminação da guerra. 

Basta este resumo da petição t1uc ao velho c doente ca
pitão reformado, que por serviços teve honras do post.o de 
gennral de brigada, deve o Brasil amparar de melhor fórma 
em Beus ult.imos c!ias ele vida. 

O Ccngresso p1.1r decreto que tomou o n. i. 687, de 13 de 
agosto de 1007. conecdcu, vitaliciamcnLc, aos officiaes c pra
ças de prct., sobreviventes dos Corpos de Voluntarios ela Pa
tria c da Guarda Nacional, que serviram na guerra elo Para
guay, o soldo regulado pela tabclla então vigente, correspon
dente aos postos em que se achavam ao tempo cm que foram 
dispensad0s do serviço militar. 

Os favores· dessa lei foram estendidos a varios officiaes 
que se dcmittiram depois da guerra. Nada mais Justo que es
tendei-a t.ambcm ao requerente, que se reformou em 18713, 
por invnlidcz pm·a o serviço. 

Não ~abe, porém, a Commissão qual o soldo que percebo 
o uer.ieinnnrio. Seria r.onvenionte conhecei-o. E uara isto, 
requer infoJ•macões ao Poder Executivo, antes de sci enviado 
tí Comrnissão ele Finanças cst.c parecer. · 

Snl.:t da Gommissão de Marinha e Guerra, de novembro 
de 1021. - .4.. fndio rio Bm:il, Pl'osidente. - Silvc1'io Ncl"!f, 
Relator. - Carlos Cavalconti. - Bcnjam:in BaJ'?·oso . 

.Sã.o novamente lidas, postas cm discussão. c, som elebate, 
n:[ipJ·ovaelas as seguinl.cs redacções finaes: 

Do pro,iccl.o rln Senado, 11. 87. de 1920, mandando pagar 
:'1s Yiuvas e :!'ilhas soltniras dos oJ'l'iciaPs n Pl'U!.~as elo prol. Ül> 
.Cor[lo cln Volnnla•·ios lia Pat1·in e 1la Gllal·rla Nacional, que ~rr
vil'aln no Exel'l)il.n n na AI'Jnada, durante a can1panha do Pa
J'agl!ya, o meio soldo a que se rel'ci'C o elocreLo n. 1. G87, de 
1 :J elo agosto ele 'l 007; 

Do fll'fl.iectn do Senado, n. :JG, de 10•21, aui;:J'l'IZimdo o Po.: 
1ler ExecnLivn n g·nranl.ir tí Escola ele Eng·rnllaria elo Bcllo Ho
rizonie, elurnnic o pcrioelo de cinco annos, a partir de H!22, os 



SES~.\0 E.\1. 11 JJE :;m'E:IliJilO J)Jl 1\1:21. 191 

auxilias ou sulwow;<ic:;, não ro:;ullanlcs Lic eunLraclJ'S ou rc
g-u JaJIIO!ÜOS, 

O Sr. l'rc>idente - Os projoclos vüo ser romeltidos á 
Camara t.ios DepuLullos. 

_ O Sr. Moniz Sodré- ,\ceuLio. Sr. PJ·esitli~nl.l~, ü provoca-
çao com ,que no:; Jmmlou, na se:;siio de an!1•-ilunLem, o meu 
Jllusl.rc collcga, S1·. :-.cn:nlut· ,\!varo de CaJ'\'aillu, lamcnLando 
,que n:io me !'osso possiYel, selll inft·accãn do J'l'giJnunLo d:u· cl1\ 

I !'; E · I' ' promp.o a ,, • x., ne.,,;·e !ilCSJno l 1a, u rcspo.,l.a que as suas 
p~lavras osLa\'l\111 :t exigir clu minha 1't·anqn1•za, da minha lia
bJLual lealcluclo, dos 1rwus senl.inwntos d1~ inrJ,•Jcelh·el jusLi1;.a . 

. !Devo cunressat· au i:lunado .que J'oi Ctll1J sUl'Jll'l~za que ouvi 
o lhscur•so do nobm Senador, porquanto bem dc•vell! J•ccot·Liar
sc os meus illusl.t•es collegas, oque tive ensejo riiJ tliscuLit· aJil
plamcnlc, em lrcs scssüos, nosla casa, cm longo·s di;;cursos, 
as I(JUosLües rci'ercnlcs ao prollloma ela Presidcncia cb ltcpu
blica, s~.m que o nollre Senador julg·assc ju;;lo uu opportunu 
aprc·senLar qualqLJCt' contradicL:J. {Ls al'firmaçúcs qtw onl.ão aqui 
i'izcra, no scnliclo ele invalidai-as, emllora appat·onl.omento, na 
parto, pelo menos, relaLivà á aLLilur.lo clr.: S. Paulo na soluçüo elo 
magno prolllema. 

Passaram-se. dois mczcs, o só agora vem S. Ex. ao :Senado 
- pcrmiLta-mc o eminente i:lcnaclor que o d ig·a :l'rancamcnl.o
cm UJ)1U cornplola conLJ·atlicção, vol'hcrar, ele un1 lado, as ·I'X
·plosües elo povo que lracluzcm o sou intimo sentir c ele. oul.ro 
lado pcrlul'llaJ' a cloco serenidade roinanl.o nesta .casa elo Par
lamento Nacional. 

Não Livc;;som sido re:mscilaclas as ,qucst<ics •CJUC fomm 
aqui de.baLicla;;, c, por certo, não tomaria a 111 im, ag·ora, a ta
refa de vir analysm· pet·anlo o Paiz a aLLiLuclc vet·dacleiramente 
inconveni,cnLe c francamente condcmnavcl que Leve, no as
sumpLo, a politica siLuacioni;;la rio S. Paulo, pet·lmbando pt·o
funclamentc a ·solur;ão pacifica {lo problema. 

Quando, Sr. Presiclenle, se discuLia a queslão elas candi
daturas prosiclcnciaes, ncsla Casa, procurai sabct· quem c.J'a o 
responsavol JlCia l.al « sil.uaeão eonclcmn:wel » ,. « aetua~.fLU Cl'i
minosa » denunciada na Camara elos Deputados pelo illustrc 
leader ela JJancacla paulista, Sr. Carlos de Campos. E, accci
tando .a cl~ol'csa J'oila por S. Ex., ela poliLica mineira, cu então 
declarava desta cadeira ser inclisponsavol que o Paiz conho
cosse os responsaveis e então e·sLabclecia o clilcmrna: não 1\ a 
politica siluacionisla de ~linas, sel-o-:í então a pnlilica siLua
cionisL:t de. IS. Paulo ou a aLI.iLuclo do Sr. Presiclenlc da Re
publica. 

Lancei o repLo, Sr. Presidente, ao illusl.rc lea1k1· d.a ban
cada paulio'i.a na oult'a Casa do Cong.t"csso, l' Ll\'1) aqut a re
sposta do eminente Senador JlOI' :\'lina·s Get·a1•s. que rleu n ;;ou 
insuspc.ilo LcsLemunlio, co111 a sua alla aul.orirladr' nn assu1nplo, 
pelo qual poclenms •hoje. concluil· que a res.pon,;allilidaclc c:abL~. 
sinfLO i ntcira, ao rneno;; ]H' i ncipalnwn~e :'t .pnlll.ICa pauhsl a. 

;rü. cu Linha ucccnl.uarlo ne;;l.a Casa que S. Paulo havia, 
na quróSLfto (ia viec-presirlencia tq ueill'urlo o l'lli11pl'nmisso so
J.emnc assumido ern l'ace cln Paiz: u du nito inlr.t·\·ir· na solur;un 
desse caso, pln·quanto o Sr . .Washingtqn Lui's rlcclamva. p~
remplor"iamenle que niio linha o clirt!ILO, ma3 ant.cs lhe. ca~1a 
o dcv<:r rln Rr.' nmni1H' cn1 eoJnpJ.rl.tt a!J:;Irnr;ao ne~sa mat.m·Ja, 
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ile,;•.lt.' que ~. Ex. l•>nJUl'll a iniuiaLiva de pt·oput' u canditlalu Ct 
.i'J'l!sidt.•.Jwia ela Jlopublica o niiu ,quct·ia >iel' acoimado de ab
sorve nlu nu ,;cena rio da pu i i I. i e a nacional. 

Eni.J·ctanlll, liL'PaJ·uu-se-Jno u ensejo tio uccenlum' ainda 
que ~. Ex., ,iulgandu-·so cumrH·umell.ido, não para com os Es
tados que csLavan1 ·1)/ll liLig·iu, mas' cm face 'lia JH'Opria con
scioncia, em ubset·vancia a rJe\'OI'O:>' polilicos c rnomos, 8. Ex. 
rompia esses contprotni,.;sus solomncs c rompia oxaclanJCnle 
na occ:l'siãu om que .i.'cl'llamlJuco .o 13ahiu, confralornizaclos, 
promoLLiam, cm nula cscripla t) publicada, soluf'.ão immecliala 
ao clissidio. · • 

Era, •Sr. .Pre;drlcnLc., sobro cslo assumplo que cu inlcr
pcllam o·s lcadc'l's da pnlil.ica Jtacional, os m·auLus ·da candida
l.ura elo Sr. ,\,·llmr Hernal'Cles, para 'CJUC d issossem ao paiz 
quem lmvia pcl'i.ur!Jado a solu~ão harmonica do problema. 

O Sr. Raul Soares al'i'il'mou, da.qucJla cadeira, que a po
lil.iea {lc.Minas, rcprcsrnlacla pot• S. Ex., Ludo Linha ·Icilo, cm
pregara os seus maiores csJ'orc;os para que a Vice-Prosidcncia 
coubes·sc ao Sr. Seabra ou ao Sr. Bezerra, por.quanl.o dcsl.a 
ofórma seria resolvido mais :l'acilmcnlr.. o problema ela candida
tura presidencial elo Sr. Arl.llur Bernardes. E então S. Ex. de
clarou que o nome do .Sl'. Urbano Santos havia· smgiclo cm 
coni'abulacão feita no .Palacio do Catlctc cnlre o Sr. Presi
dente ela Hepublica r.. o reprosenl.anLc paulista, Sr. Arnolfo· 
Azev.edo, o qual observara a c!Je, Sr. Raul Soal'es, que no mo
mento ·O nas concliçües em que se ac,ll·ava o probl·cma a unica 
·;;olução passivei seria a Lcrceira •hypol•he.se, a .hypoLhcsc de 
um terceiro candidato. · 

Vc, ·pois, V. Ex., St·. PrDsidcnl.e, que, •consoante o depoi
mento elo illusl.rc rr.prcsentanl.e mineiro, a respons'abilirlac!e 
de.ssa solução cabe inl.cira ú politica de S. Paulo. 

Desejaria, então, ,que o meu illustrc collega. Sr ·Senador 
Alvaro de ·Carvalho, cm vez rio vir· censurar itJjustamcnte a 
politica ba1hiana c a politica pel'l1ambucana, cm vez de lançar 
aos govcrnadorr.s dc·ss.cs dois Estudos da l<'eclcração bmsileira 
a incrcpação de terem sido os pcrl.nrharJores ela harmoni[t 
nacional, S. Ex. viesse expl i cat· ao paiz quacs os rnolivos que 
levaram cnl.ão o Sr. Wa~hington Luis a lomar c;;sa atLil.uclc 
contraria aos elesejo·s c interessc.s ele íllinas, crcando os maiores 
tropeços á victoria dessa candiclal.ura, que S. Ex., o presiclento 
.de S. Paulo, dizia apoiar :l'rancamcnto. JTI, cm vez disso. o meu 
honrado colleg·a c prezado amigo, Sr. Alvaro de Carvalho, ac·· 
cusou, mais uma ve:t., Pernambuco .c 'Bnhia pela sua intran
·Sigencia cm não querer ·solucionar o car·go ela vic.c-prcsiclencia 
.da Republica, quando posso ainda af'firmar ao Senado, adclu
zindo ú ·scrie de considcra~'ües que enliio aqui fiz provando 
Mm)üel.amentc a inanklaclc dessas al'i'iot'maçües, o testemunho 
do illustrc leadm• de enl.uo, Sr. EsLacio Coimlwa, que me af .. 
Jirmava, ha dom dias ainda, que a solução elo problcm[t ela 
vice-presielcncia ela Republica, com o nome do Sr. Urbano 
Santos, surgiu exactamente., quando IS. Ex. aguarelava um[t 
J•ctmiüo elos lcadm•s para rlcciclirem rlci'inilivamentc c a con
Lcn to elos ·dou~ J~sl.aclns a clcbn.l.icla quesl.fio. 

11-Ias, Sr. Prcsiclcnl.e, dr.scln que o meu illustrc. eollcga, 
Sr·. Alvaro r.lc Carvalho, ar·ra~lou novarnenlc. a Bahia a osso 
plenario, iunl.amente com Pernnrnbuco, .lenho o clireiLo de, cm 
)egitin;a ileJ'esa, nnuly'sar perante o 'Scnuclo c perante o pniz, 
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a al/,if.ttde_ vnr·r~adeir·anrrHilr! arHi-Jlalr·iotJc;, un lriLtSI,r·e pn•;;r
denl.e. du ::;, i'au/", n:t :;o/u~üu dn pt'rJIJ!erm da~ eandidaluras lil'e,.·icicnciac·~. 

.. .S. Ex., u lJI!JU illu;;Lru eullega, .;;r·. Alvut·o do Carvalho, af
:ln·rrrutt da tiUa IJarloH·n, n:r. !Jcll:r. ura~ão C!lJl'. :l'iwra que foi o 
~cnador· ·.\loni~ 1::\orlró u n:io ". Sr·. Cario,; de Campos, rquern lrlle 
levara a noLJcJa de rque a unltlica do .S. l'nulo acceiLava a can
didul.ui'a rlrr ~r·. Ar·l.!rur· l\r•r·rrar·du~ ú 'jJr·esil\encia da rlkplllrlica. 

De 1'aclo, assirn Jui, ::ir. Pt·csiclcnl.c, rnas S. Ex. não de
clarou as intpJ't!ssões JH!s,;nae.'l que lhe cümrnuniquei a respeito 
das informai}Õe:; t]UrJ Jilre dei n uãu J'Oi'am comp!olarnente r·e.velac/as ao Sena elo. 

· Disse ao Sr. ,\lnrm drJ rGai'I'alho quu fui Ill'OCU!'ado pelo 
illustr·e St·. Ca)·/os du Car1rpus, al'inr de eornrnunicar-mo que 
Ll'ouxer·a de S. Paulu a ineumbencia rle levar· ao conhecimento 
dn •Sr·. J~piLaeiu l'u;;srjn a l't• .. ;'olLII:Iio cm que e'sl.ava o seu par
titl o de ap r·esenlm· ll "anc/i da /.ura do ::ir·. A rt.lur r Bernardes ;í. 
l'rcskten()ia Ja 1\epu/ilir·a, easu rrll!t'ucu:;su u <tpoio r.Jo GlleJ'c da N ae.iio. · 

l~Ll tive occaoiiiu du, rrwni/'e;;tando-nrc J'rancarnenle :l'avu
ravel ú eantlir.latum Jllitluira, não aelrar razoava! essa condioão: 
a r.lu S. l'aulo só aceeilar· u,;sa rJallllilla~ura ·si clla Liv.es·sr! enJ 
oúll ÚlVOI' li apoio ;lUVUl'IIUiriU!l[;J!, . 

J~, ::;1·. l'ru~iderrl.u, erJII.~ultado rJ Sr·. Epitaeiu Pes:,;Lla - eu 
uiio .'iiJÍ u rque t'tJSpurtr.IIJu :~ . .l~x. - riJa,; o .que pusso aJ'l'irmar é 
qllrJ clalri 1.'.111 dcan i.IJ a pulil.iea pauli;;l.tt eotrr.ecar·a a }lt'aticaJ· 
urna ôUI'ir; de acl.os que• Iugo r·evrJlamrll [rqucllrJ,; quu não são 
noophilos e que benr ~on/ruuunr a psyclwlo:;ia lrlJinana, o prn
posil.u lllais rHr trr.r_>no,, r/issinllr/acto tio S1·. \Va',;hin:;l.un Lui" 
de Pr•~.iur.tieat· intui r·anwnl.r•. essa r:andidalum. Lalvcr. 110 inluil.o 
Je seJ' doslocar.la pam :S. Ex. a uscol:lra rlo l'l'rcsir.leni.r) 1./u Re-
publica. · 

E ú exacL:unontu, ::;l', Pr·o:>·idenl.c, nc.,J.o particular que e.u 
tcr·ei de desenvolvei' urria ser·ie do consiclct·açõcs para demon
~lr·a\' ao paiz qtw, ,;j mal uxíslu llrJSla dcshm·munia politica 
mwiona!; qllc', si Ira ]Wl'igo nn rleounear/u;urrr•ntu rlt!ssas fm·t,,a> 
.que .s. J~x. julga que viío, lalvf'7., rrcrlur.bar a Ol'dcnr pul:Jiiua 
e a ·paz du .Hra.,íl, es'la rr~S[liJilsa·bílíclarlo cabo inlegl'al ao cmi
nunlc Sr. \Vashin:;ton Lub, eo1rru lll'incipal .I'L'.SPonsavel pela 
/ai« ~iltrat:ãn eondt•tnttavt•.l I.! rw/.uar.fin erimínosa~. r/enunciada 
na •l.:anraJ·a rlqs Dcputar.J"s pr.!lu illu:lLt·u lettdu1• da lm1wada 
]lllllli·stn, 61·. Cnl'/o.s ele Garnpo.~. 

Brr1 Jli'Írnoil·o lu:;HI·, Lll'l'll ac~t\iil.tral' arr Sunarlrr qurJ rluviclu 
qui' u nol.H'<J éol/e;m, :-:;t•. ~enarlrJJ' Alvar·u rlr1 Car·vallro. com a:; 
:;ua,;• lrar:lir;õr:.~ du l'rarrr]ueza e inrpavidez 1m lul.a, ,i.ul:;uo ra- · 
z'uavel t.JLtc se ol'fct·r•r;a 1.úrru eandidaluru [lt'Csidencial, ostabc
leecndo· logo, r.·ornrt r:omlir;iiu pura. sua aecl'.ilaciio, o apoio 
i'l'auco e r:Jceididu dn :-:;,., Pl'IJsidonto da llcpul.Jlica. 

]~rll seg·ulHio lug,ar·, r.lu1·irt" que "/ualquPt' rlus St·s. Scna
dul'u:i, que d!Íu n homa t.l•· useutat·-rne,)ustiJ'iquc t,t a\.lilll_!:lo de 
S. Paulo, l.omanclo a st a rc·spun,;abrl!dac/1', ela JUdteur;ao rlo 
nome elo illustrr. Pr·e,;·idenLo mineiro,. ernbom com a condição 
eslabclceida elo tniJI'CL•CI' u upoio tlo St·, Pm~idento .t\a ll\cpu
blica som cunsull.ai' a., pc.ssoas rnais ,;.i:;níl'icaLivas da poli
tica 'c1u seu Eslnclo, clcixnndu ú 111ar·gc1n urna cJ~·s i'ii:\~ll:as ~e 
·nmiot· J•.eluvo a elo Sr. A!varu ele Carvalho, CU,iU BlflCJOncra 
politica S'C l'CVC]l\ pelo SCU Vl\lO!' pessoal, COmo ainda pelos 
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Iur;u:; de csLima c de eonôidel·a•;liu que lhe LribuLa1.n os seus 
ePII<•ga,; e os leadcrs da polil.kt~ nacillll:tl, jJUb {)SSU so'lu~flll 
gra1·i::;sinm - g'l'avissima. JJU!u gTaiHit· alcance quu Lel.'ia na 
.puliLica uac.ionul - ll1e fui eUillllitiiiÍeada pelo humi!cl<~ •n·at!OI' 
u, niiu, J.lelu' pl'UJH'iu re•Jl1't~:-wnLanl•~ da pu'liüea pauli:;l.a, o 
Sr. Qa!'lu:; de Calll]Juo, que, anL<~~ de OLIVÍ!' qnalqLw•:· j)()rsu
n:J:g·em, anLe:; de qualquer .~:onJ'alJulal,'iíu com o :S1·. Preside.nLe 
cfu fli~lJUI.ilic:.t, dev•!l'ia, pül' jusLi1;;1, eunsu!Lar u nobre ::lüuadol.'. 

U SH. ALVAHo' uE QAHVA1.Ho - \'. Ex. 111e )JUI'l!iii.La q.ue 
eu recorde u J'ac!.o que se cl<!u . .Le111ÜI'a-:;e \'. Ex. de qu<.', 
quando me levou a no!íeiu, eu lhe J•e.fcri que aiuda uãu me 
.cnconlrara eon1 u Dl'. Cario:; de Campo,;, upe~at· ele l.er ,;ido 
proveniclo, por /elogt·amma, do que elle clteguria aqui na 
manhã úcsse dia o j):·eeis·wva erlleuúcr-,;e eommigu, 

O S!l. Mo1)11~ SoU!\ I~ - EnLt'ClanLo, Sr. i'residoaLe, u ii
IusLl'u :it•. CaJ'lo:; de Cuntpu,;, anl.c:; ele convct·,;ur liu1t1 " nobl'c 
ScnauOI', jú havia proeu1·adu oult·os pulil.icu;;, incl11,;í\'l.' o •:·e
rpesenlanl.e da Hahia, .iá havia Litlu cuufabulai~Üc.' eu111 ti 
.::;r. l'J'rJsideulc da lillpUbJi.ca ... 

0 Sl\. ALVAHU lJC: C,\JlVA!.HO- Si eilt• L'l![ll'l';enLa, ue i'ael.u, <I 
politica de .s. Paulo, por que nilo puderia fazei-o'? 

O Sl\. AN'L'oNIU MuNI~ - V. Ex. deveria J.cr sidu ouvido·. 

O ::\11. MoNtz SuDHI~ - , .. já havia se entendido eum 
oult•a;; J'o•1'1;us pulilieas do ]Jaiz. De J!UtllCÍJ·a qu·e nãu jul•gl' 
que possa mercee1· ajlpluusos dri meu IIO!ll'e culhJg·a a a!.Li!.ucle 
do iltu,;Lrc JJresid<!tli.e de ::;. Paulo, re;;olvnnclu esse a:;,;ump!.u 
·sómenLc por si, sem uuvit• as l'igurus de maior JesLu:quc na po
liLi·ca do seLl Estado, coiii<J !.amuem o é o unüncnLc Senado'!' 
paulisLa, Sr. All't~·edu Ell is, pat·a não ciLm outl'os .que não se 
acham pr·cscnlcs twsl.<! recinlo. O S1·. Scnacl.ot· Alfl'edo lW!:; 
não foi ouYiclo'. 0;; ~cus conselhos não J'orum pcclic!os. Ent.re
LanLo, o Sr. Senador All'rcdu Ell is ,; inconl.esLavdnwnlc 11111a 
das princi•pae:; Jigmn-; de S. Paulo, I'C!ll'CSentanle ull.imo da 
gloriosa gerar;fto dos r<•publ i canos h i,;lul'icos elo' gt•anclc Es
L:J:clo ! 

Não i'·oi cunwll.at!u o Sr. Sc:nudoJ' :\l!'redu JW iô, IJUI!, sCJil 
lisonja c eom ,jus!.i<;a. eu'm vt:rdade e sem ra.voJ', IUIJt'eiJI: 11 

apreco, a estima e a <:onsidel'a<;fio do Luclo:< us bl'tttiii<!Íl'OS, pela 
larga bagagem de ~cl'Vi1.'0s presl.ilidos á can:;a publica ! ·(Jlu:itu 
bem.) 

Por C%U razftu, Sr. P.!'C::ii.JenlL:, ,; que aJ.J'ir1nu ao Senado 
a illleot•recr,Jãn eviclcnl.e da ai.Lilude do Pt·u,;idente de S. Paulo, 
rc;;olvondo por si, 8<!111 nenhum ·:·cspeil o aos elemenlos l'eJH'C
senlal.ivos do ~riu pal'lirlu, p:;-;n quusl.iiu HIHXim.a de candida!.ui'il' 
prc,;icl~nciaes. Porque, S1·. Pt•csiclcnlc, '' este o ponto quu 
quero accenLuur, pu i~ tleiôiL' clilcmmu nfto ,·. pos:;ivcl saltit'll1<t:;: 
ou o :'1·. Washington Lui:>. nftn L!ii!lS1ill.amlti as pu,.;soas da mais 
alta l'CS[JI'I!i;l)llitli;Ítll da J'lll[iJit:a pa1ili•da, IIII JIJUIIII.'nGo t'trl l/UI~ 
iudicavn a 1~andiclalut·a tl11 il1!1slt·e Jlt·,,;;jdenl.e de Minas, pi·a
lienva um at:lo de supre11lil u I'U\'OILanlo in,juslil,\a, de eonrlu
mnavel illt;J'a!idüo p:tl'a eon1 ti,; illuslr1~::i J,L'asileit•o,.;, sem; clc
dicmdo,.; ·companh<~il'll', 011 rnliio não e·;·a since!'o nu inrlicaeão 
que fizera; apl'l!ôCil:ava nqll<'lla camlidaLu•i'a cotnll 11111 Im.liiu 
de ensaio; 1~rovoeava a o'pinii1o tlu SJ'. EpiLaeio P.assõa para 
saber si do.lti surgit·ia qualf!UIJI' ultsluculu, L[ualquer empueillw, 
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:de :l'rírma a pode·1· t~lfl.o, IH~Ill rti~posto ~onJ Mina~. l'iguraJ• então 
en'mo Wlltlidaiu ú l'l·t•,;idtJIIeia da lif!JH!!Jiit·a. 

O BH . ..\. At.ti/li(!Ju - O ::;,., I'J•esidc•ntu da Jtupu!Jika 
UJluin. a eandidal.tn·a riu ::;, .. Al'llmt• llt:rnm·ücs '! 

o 1:'11. i'lluNtz "uiJfiJ~ -- \'. Ex. o tlit·:í. 
U S11. ·,\, Azr:lttlllo - J~11 !ttto sei. 

O StL ;\lo:-: IZ Solllll~ - l~u ,; qut• knl1u o direi/o de a:l'
l'it•nm:· que nií11 ~t·i, JW/11 pu . .;.,.;u ."ll)Jut·, pu'I'CJllt', lalvez, dentre o.~ 
que sf' :what'/1111 l!lll'o/vitlos nesta t[l.tes!ão tltJ eatH.Iidnlura pt·c
~idencial, ,;t\ja u unieu Senadot· que não l.eve com o ·St•, Pt·csi
dcnlt! da Hf'pu•/.Jiic:a ll!lla lllli•t'U THtk•sLJ•a, que não lrooou com 
S • .Jo:x .. fll'fl'}>nsila•lla 011 incicleni.Pmúnl.e, lima unica palavt·a a J•esrwilll. 

IJ Slt. \'t·:Ht't:t:/u 1>1·: .\/lit.tsL; - lia JJJUiU.t,; uul.t•o:; rtas 
llliJ~IIIUS L't.lllt/ i\~Õc:;, 

.(l ~ll. MONIZ ::\U!ll\1~ -· l)p lllillleio!'U que ~0\1 I!Lt fJ lllül!O~ 
ó\ltl<<t'iwilo, nu o mui:; in•r:ol!Jpel.en/.c ·pat·a all.t!S1at· o':; scnti
/111)/lffl~ tlu S1·. PJ't'>lil/cnlt! da Hepulllica ôtl/m: " a:;sumpl.u. 

O ·"H. P,w,.u ug FBu~·i'ls - Niío apoiad.u. 1:/a muitos L\1/t•u:; na:; llll'.~lliU:i eundiçõt:B. 

O ~lt. ~loN1z Suo111~ - Sei que v. J~x. t• u nwu i !lustre 
ami!;o, ~~·. Vcspuein t.lt• .\•Jn·eu u . .,;l;Tn nessa~ condições; mas 
sei l.antiH'tll fJIIt! \'lll'ill,; Sena{/ot•e,.:, ~laquelles quu lonnu·am 
·r•a·"le. dl'ei.<íva na ·'Hluçiiu desle pt·oblcma, esLiveram uorn o 
Si.', Pt·e~idenle tia llepu!Jlioea, eonl'abukmdu' ·com S. Ex., in
l']u.:;il'e o {lt'UJli'Ío Sl!nadu1· qu·e 111c clutl a hflnt'a clu seu apat•Lc, 
o i/Jusii'<J S1·, :\. :\wt·etlu. 'Cfli<J rnai~ que u llunlilt.Ji: m·atlut

1
, 

~.>údt• tlíz.t•t· ;ut Senado t' ao paiz IJIIae:; 11':; inluilo:; e a;; idüas 
do 'S1·. i't'l.':ii<!t!tlle t/11 lil'puJJ/íea /ll:ut•va t/u:;/.a quu,;lii~>. 

U ~~~. :\. AZI':III\Uu - (!lia' i ll<in J'allt!i nu ::;,., .PrusidunltJ 
da 1\t.\)lllh!i~:tl, J.: .Jigu IJII.(t,~i ).IUI'(jiiU U:)JUIJ'<\S C<.IIIVIJt'~IJÍ Clllll 

:-5. J~x. 11 l'Uo·/JI'il.fl J/11,; eaiJtlidalltl'a,; lJL'e:;iclt•tJei:w,; 1.111111 vez 
·LX·t~!IJ~ÍI'aiJIP111e. g llt~:;,;a l't'Z u,;:;"~lll''' a \'. Ex, q1w 11ão 0/.liVÍ 
tio ~t·. !'!·o•,;il]e!J/i• t.b ltl![llibliea CJIH• S . .Ex, /l'fJOi;p,;(! tJs/a ou 
aquulla ea.nrl idoalu!'a. 

O •:';11. :\!o:-;1z Suntll~ -I·:i~ ali i. ~.-·. Pl·c:;idc·nlt•, j~t K Ex. 
Jlt'Hit! d11!' ao Senarlu u /.P,>/t!!lllill/111 t/11 ()llu, 1111 unit·a l'f.'Z quo 
UUIJVL'I''iiU'a t'flll! O St•, i'I'I'Sir/t•IJit• 1/:t Jluptill/iea, 11 i/ltlôf.t•t• l:IJUJ'IJ 
da :\'ru;iio :1iin 11Htni/'e,;Utt'11 IIUI!IIU/!Ht fH'lll't•t·ulwia JlOJ' '-'tila tJU ilfJil!•/Ja canditla/ut·u. 

O 81: • • \, c\%ill11ll.lfJ- .E' llllltl I'I!J•datlt!, 

O ~~~. Mus1z Soi!Hil - 1·:·· llllla \'üt'tlatlo, Si'. P!'.<oidenl.u, 
qun n:iu l~ulll••s!(l' llf'llt al'l'it'llJn, pul•i]Uu nii11 lt.'lllto u., clcnwnlfls 
itldi,;ppn,;avt•i.- vara 11'1!WI' af.l :-!tJnwJu u nrcu Lesl.emunho po.~-:.;oal, · 

IJ Sn .. \, .\ZE!tEIJo -- Gt'f'iu qut: l'iz a V. Ex. !!:.;ln COIIJIllllll i~:!I,'IÍll t/1.• I'Í\'tl '.'Ol, 

O Sn. ~ltt.'\IZ Nt.•llltl~ -1·:· (l<•.<.•i1·u1 t{ll<.'" 1111'11 illuslt·u t:o/
k~a ill<' lt'llha l'eil"' t•;;la C\11111\lllllica\'fio d1\ \'il·a \'oz. Ma;; q\!IJ 
impot'Ulllf~i:! lt•t•ia <.'$St• l'ndu, {jll/1'!11/u niio estou impugnando 
u pai3YI'H dt! K. Ex .. ma~ al'l'it'llltuH.Io tlJWila8 que cle;,conhcçiO 
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o,; inLuilos do S·1~.! P:·eoiLlenle da llcpublict~ ti rCSlJCíLo clcsst~ 
JJJliLeria? Mas o que convüm u~ceJJILJaJ'- '·'r\ esse o IJJCll u!Jjccl.il·r, 
- ü a responsabilidade ele :-:. J':ntln ne.•se proJ)]ema lia~ uau
dicl:üuras prcsir.lencincs, net·I.JJl'!HtJJUO a ;qJa solru.•i.ín pacifica e 
lra~endo l.aes I!UIIl])iica\'U·r,,, l!n pt·upu:;ilo, quern >abl)? - de 
deslocar ptu·u S .. b~x. a ,,,;co'IJJa Jlail'l\ lüo alla in,·e,;LJciUL'lL. 

O Sn. PAULO uE Jlp.uN'l'IN- '.E' unm iuju:;Li~-tt uc V. Ex. 
ao illu>Lrc Presidente de S . .l'uulo. 

O Sr\. Mo:o~rz Boom~ - i\la.; Lcnhu u clircílu, Sr. Presi-
dente, de Lt•azm• au Scnudo ll sél'ic de ,cons.iclemt;ües que ainda 
vou alidur.ir vam mosl.t·ur elll que se 'funda esLa minlm opiniüu, 
que pqdcrú clc~appuree,~t· ,;i '·' Jwnnulo ~enadot· t~ssomat· \t 1.t·i-· 
L una c con~eguir dcmonslrttl' o contrrul'io. Mas cmqnanlu 
llouver silencio a l'e~pciLo da aiJiludc elo .Jh·oshlcnlc Llc ::itn> 
Paulo, cabe au .puiY. o Llir·cilo üc aHit·mur que u Sr. Washm
gton Luis I ui o pcrl.u·i·JJador muximu nessa qucsli'io da cand i-
datura presidencial. Eu tr.ago ao Scnauu um cunj unl.o Li c pt•ova,; cinumsl.::wuiae>' 
cm que se esLciam a;; minllas jnslas suspcit;.úes. l~n .i:i ar
firmei que 5. Ex. Linlla assunlirlo u compromisso formal di! 
não intervir no caso da \'iec-Pt•esidcncia, e, l!nLrcLaltl.o, JlãiJ 
obst.anLe csl:Jr certo de que esBa Questão poderia 'prejndicar a 
candiclatma mineira, o i!Jnslre Presiclcntc do S. Panlo queh:·IJn 
a sua neulmlidacle I!Xacl<unenLe para lOl'llUl' JJllliH grave a si
Luacão, afastando os clous EsLados qur! tinliam ap1·esentado. os 
seus candidatos. O lcadet' da bancatlll. paulista tlll! afl'irmara, 1!lll r\Otrf.aiJI/· 
lar;ão que tivemos, jttnlumcnt.e com o illusLt•c Senador nuul 
Soares, Dcrllllado;; 'J:urqnulo Moreira u Bucno' Bmnrlfio, que u 
·ca.so da Vice-Presidencia cSLilVa l.t·azeudo coJu[lli•car;ões ;í can
didaLura mineira e, si assim rt·u, ]Jlil' que, enLã.u, S. Pa1Jlo, 
que tinha em mãos o podeL' de resolycr o incidente, não' au
xiliava o' Senador Raul Soares no ·\1eoposiLo cm que eslava de 
acceiLal' qualquet· elos clous éandic a tos ? 

O Sr. Hartl Soar•es ai'l'irrnara nesta Cus\1 que Ludo fizera 
para que a solur;ão ~c désse com· o nome do Sr. Seabra rJU . 
o nome do Sr. Bezerra. Por que foi S. Pau lu pt·ocmar unta 
tevcoira solução, aquella que mais affronlariu ·os dous Es
tfrdos, consoanLc as proprias dccla•rações ela Bahia c Pemam-
buco? 

O Sn. A. A~ER.EDO - Ahi csLú o crrd politico de tJUC 

fallei no meu discurso. 
O Sn.. 1\IoNIZ Soomí - Por isso, Sr. Presidenlc, tcnlto o 

direito de dizer que S. Paulo, commettendo esse et·ro, coll'lo 
acaba de affh·mar d illuslrc Senador por Mal Lo Gros:;o. 

O Sn. A, Azmnmo - Não disse que m·a S. Puulu. 
O Sn.. MoNIZ Soomí - Mus di·ssc que era um erro. 
O ·sn. 'A. AzEREDo - Sim, senhor. conLinúo a afJ'it'JiJ:tl' 

que foi um ei•ro. 
O S1t. MoNIZ Sooll('- Nrta disse que J'oi S. Paulo; ma:; d 

mou eminente amig>O, o Sr. nau\ Soare:;, afJ'irmou que, JH'O
~urado polo Sr·. ArnolJ'o :\Zl!Vi~dn, este I!Jc tlcular:mt CjJtc, III-' 
pé cm que estava a quesl.[to, u soll.H,;.rtu unica ]lossivcl era a rle 
um terceiro candidato. S., Ex. o Presidente ela CamlH'U, foi 



SllSS,iO EM :l1 I>E NOVEMilfiO DE Hl2i .l97 

no C:il.lülu COIJl'alltil:u· r:nm " 81·. l'rosidunlu 1la Hepuhliea, o, 
dessa :r:OJJ\"L~J·.<n. J'C:mll.:u·a a J::lJIIIidalJJJ'a d11 St·. IJrl:>ano SauLos. 
:tS:iiJI'I":·andn ainda o i!IJJ,;IJ''~ Scn:uJnt• Raul Soares que ci prc
J:Iaro Cliel'o da ~ar;fio niiu Lii'L'l':t ncnllllll1n inl.et·vcnr~ão no easo 
sin:in por .>e1· solieitaclo. · · 

Qnclll solieiLon. Srs. Senadores? :mo· foi o Sr. Raul Soa
J·r~s. ]lOJ'qJie S. Ex. j;í o afl'i I'ITJilll, ,i:í. •> ri is~c pcrcmpLori:uncntc, 
com a autor ldaclc ela sua palavra honrada, já o disse que elle 
Lodo r)sfrll'l;o l'll'IJll'I'~:JJ'a pam LDJ'llt\1' LI·iumphanl.c a canclida
Lur::t bahiana ou ;í. candirlatura pornambucana. 

Não fôra o Sr. Presidente da Hepublica. porque S. Ex. 
'fúra provocado, proeurado, solici !.ado. Só podia ter sido o. 
Sr. Presidente ela Gamara dos Deputados. 

l\Ias quem é o Presidente rla Gamara dos Deputados? 
O SR. P:IULo DE l<'RON'J'JN- Foi o Estado do Rio de Ja. 

neiro. 
0 SR. ANTONIO MONIZ- Isso é fóra de proposito. 
O Su. PAULO DE FnON'J'IN - S. J~x. perguntou c eu re>

pondi. 
O Sn. MONIZ SoDnÉ- AI. tenderei ao aparte de S. Ex. 
0 Sn. ANTONIO MONIZ- Não podia ser o Estado do Rio; 

foi Minas ou S. Paulo. 
O Sn. PAUW Dll FnoNTIN- Foi o íEIS lado do Rio. 
0 Sn. VESPUCIO DE ABREU- E' O lobo e O cordeiro. 
O SR. 'MoNIZ SonnJ~- Eu attenderei ao nobre Senador e 

lhe dare i resposta irretorquivel. 
0 Sn. PAULO DE FRONTIN'-Veremos. 
O Sn. MONIZ Somu~- Devo, porém, continuar a série das 

lrlinha,; :n·.~Jilllr~nl acqr,;, para rlumonsl.r·at· quL', si nfln foi i\1 inns, 
si nfl.n J'ni n 81'. Pl'P,;irlcnl.'' rla TI.cpnhlira ... 

O Sn. AN'J'ONro MoNJz--Qne nflo foi t.ambem o Rio de 
.Taneiro. 

O Sn. MoNIZ SonnJ~- ... foi S. Paulo. Chegarei ao Es
tar! o rio Hin r!epnis. Fni S, l':n1lo, porqnc. nfin ,;cnrln Minas 
Geracs. t.nmllcm o Estado rlo Hio não poderia ser, pois a can
rlidalma rln S.r. Urbano Snnl.os, foi resolvida estando ainda 
~nscnl.r n chcfr rla po\it.i~a flnmincnsc. 

O Sn. P:\UJ.O n1' FnnxTrN -1\Tns l.inba seus representantes. 
O S11. MONIZ Sonitl~- Os J'rJprcscnLnntos do chefe da po

lil.ica do :R~I.ndo cln llio rln ;ranriro n~o intervieram ... 
O Sn. PMJLO Jm FnON'l'JN- Int.orvieram. 
O Sn. ~fmm~ Solllu~- ... para solucionar a cri.se da vice

Jli'J'sirlrlll'iu. f.n,;,;p 11 fni'•JJ' ri" :-;1'. l'l'l>illln SiliJiw:. fo~,;c a fayor 
rio Si'. HPZCI'J'a. 'I'M;;r n fnYOl' elo SI'. Seabra. 

O Sn. PMJJi> DJ·; :F'nON'J'IN- Inl.et·vicmm. Esl.iveram no' 
l)al:wio cln C~U.el.o no dia :l de ;junho. 

O Sn. ~IONIZ SoDnl~- V. Ex. nnnuncie isso ao paiz. 
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O Sn. P.\UW DE I!'nON'I'lN- Nfto annnncio porque niio sou 
delator. 

O Sn. MONIZ Somut- Não sei o qllc V. Ex. entende por· 
delator. 

O Sn. AwroNro MONIZ- Então a candidai.Llra do Sr. Ur
bano Santos foi levantada pelo :I~stado do llio de .Taneiro?! 

O ,Sn. PAuLO DE Ji'nON'I'I::-1- V. Ex. estava afl'irmando que 
o re.spousavel era ~. Paulo, eu digo qur ú o Estado do Rio. 
V,. Ex. afl'irmou quP ufw podia 81!1' porque o clll!l'l! da poli
t~ca deste Estado não se achava p1·esenlc. Eu disse ent.ito quu 
Lmha I'eprcsenlanl.es, que inlnnil•t·am. ,\g·ol'a, nfio ;;n11 dPiat. .. ;· 
para mencionar os seus nomes. · 

O Sn. ~\!ONIZ soom~- Esl.(t ahi o mal da Republica: ó 
·CSsc .pavor tios homens, e;;;;a l'a!l.a rle coragem civiea, essa 
;!'alta de in Lrepidez moral. .. 

VAHIIJS Srts. ~~J~C\IlOI\l\H- ~111ilo !Jrm; apniado~. 

O Sn. Mmnz Soon1~ - ... pnra annuncia1· ll<l pniz. r·nm 
todas as força~ dos pulmi:l'!'\ qtme,; os r~~~P"n'a\·ni;; pPln;; ~i
tuaçücs condemnavcb. O mal do puiz. ,·, ''~s<'. ::-1i dPialn1· •' 
.aquelle que vem dizer, face a l'acc dn povo. quaes são os res
ponsaveis pelas a !Li tuclrs poli Ucas que pre,jndicam os seus 
destinos; si rl••lal.m· ,1 aqllclll' q111' VPlll pi'Pslul' c·pnlas 1k<s ''":1~ 
actos e não !'rcein. Jll'<ll'l ig;ar as eulpas allwias pill'lilll' (jlll!l' r1 
respeito ú opinião pulJiicn, qurr a reivinclicnçfto lias liberda
des populares; si clrlalnl' 1' aqnr.llr•. cplf' l'P\'rla a wrdade ao;; 
seus concidacirtos. ndr.ia rnl'rclos n my;;l.il'icaçi)e.s, condemna 
cone lu i os e conl'nlmlações srcl'cl as, qn" não possam sm· con-
1'r.ssadas da ll'.ih1111a Jinpular. r•n sr1·ri l'nlfto 1\l'lrtl.oJ•, JlOPqne 
não fu,io {L re.sponsahilidarlr tia;:; minlms all.iltHir.s. nrm quero 
cnnLribnh' 11ara qun "" nccull.r> ;'1 Nur;lio l'aelos qnr ,ingam com 
" sen fulm•n r a ~na srg1~1·anr,a. 

O .Sn. Psow DR FnüN'rl:;- O~ nnm•'~ narla nr.lranl.am nos 
1'nclos. Poi o Estado do Hin pelos ;:piJR l'i'Jll'rsrnfanl.rs. Isto (: 
o que r.sl.á drl.rl'minado. 'l'anlo podia ser· o Dr. Seabra, 
Dr. Tnrqualo Mm·ril'a. ou qnalqurJ• nult•o. 

O Sn. MONIZ Sonm~- ~'las, n qur drsn.io ncr.rnllllll' ~~ qur 
a,palavra mais insusprila qnl' RI' pnrlr1'ia nnvi1· 11Psla Casa, 
acerca dnssc assumpto, a pala\'l'n do Sr. Srnarlor Raul Soares, 
essa expõe ao paiz qnr foi rir nma palrsl.ra rmll'Q o Rl'. Pre
sidente da Camara r• o S1•. P1·rsirlrnlr rla Rrpuhlica qun snrgi11 
a canr.lidallll'a dn SI'. l'l·lmnn i'anln;;. E. paJ·a CJIII' nf111 llll.i:l 
duvida a osso resprilo, I'U lrl'ri clnsla IJ'illlmn nm l.opico do 
discm·so rio illus1.1'f' Srnarln1· minrirn, qur nã-o r'• 11111 drlal.m·. na 
signific[wüo pl'jorat.ivn do lf'l'mn. qnr 11 um homem rlr ·fl'nn
queza. que 1\ nm hnnwm fJIJr p(lrlP rnrrrnlar siLnaçõrs dil'fi
ceis. mas qnr não :=:o \'lll1 Yalm· di' subi r1•fngios pa1•a J'ugix ú 
responsabilidade dos seus arlos. 

O Sn. PAUI.o DR FIIOK'l'l" -1:'\rm Pll rnc clrfrnho rm snh
t.cl'l'ngios. 

O Sn. MONIZ Soor\1~- Não rslon ai!J•ilmindo a V. Ex. 
O Sn. PAULO ng FnoN'l'lN --Si V. '8x. 1:~l.(1 ,;p l'f'i'PI·inrlo ,·, 

minha pessOa, Lerá rlevic:lu roSjlOS!.n. 
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O Sn. MONIZ Somu;- V. Ex. poderá dar a l'esposl.a que 
cn l.cndcr. 

O S11, p,\UJ.O lll' FnüN'I'IN- .l~nl.ii.o csCou sal.isfeito. 
O SI\. MON!í: SODI1J~-Eu nfw disse que era V. Ex .. . 
O Sn. PAt;LO DE F'nON'I'I:"i --ll!:nl.ão esl.ou :;al.isfcito .. . 
O Sn. Mü:\IZ SOilltt::- ... que esLava querendo occultar a 

verdade. 

O SR. PAULO DE FnON'rl:\- Si assume a r·espousabilidade, 
V. Ex. diga. 

? ~R. Mmnz ~ODnT~- As minha~ palavr·as são condicio
nae~. SJ V. E;x. nao l.rVCl' a coragem crvrea de peun· a palavTa 
e vn· denuncwt· ao pa1z quUI!S sflil os responsavers ... 

O Sr:. PAULO DE Fl!ON1'1N- .H di!Clarci que foram os da 
polii.ica do Estado uu Hio. · 

O SR. MONIZ Son~.1:;- !':ãn l•asl.a rlnclaral' simplosmenl.e, é 
Jll'I'Ciso dc•clUI'UI' pr·ovandn. 

O Sl!. PAuLo De: FllON'PlN- V. Ex. nfto ~~sl.á aLtribuindo 
a l'l'spunsallilidad" da siilltll.'ft" ao Esl.ado d,• :-;, l'a11lo? Ond,~ 
as provas? · 

O Sn. 'yl.oNrz SODRI;- Eu a;; enumero. :-mo me limito a 
(\izer aqui que o I'Csponsavrl ,~ o prcsidenle de S. Paulo. 
Estou dcscnvolvcnclo uma sr~t·ico de l'aciocinios, desdobrancl" 
U!ll r:on,iunct" tJ,• l'acl"·' q11r'. p1•ia .-;IIIL ·""lJlil.~llcia \11r.dea, consli
tucm provas ciJ'Ct1!1bl.aneiar•;; da maior sig11i l'iear:.f\0. Não mfl 
limil.o a fazer accusaçues gTaluil.as. 

Si dissesse qu1: a t•osronsabiliclacln cabia aos rcpresrm
lanl.es flurninensf'.s. linha o i:lcvet· ele vir jWI'Ilnte o paiz de
clarar a;; razões da minha nceusar,:iio, porqu1: nenhum !1om~m 
rlc l'esponsah!lHlaclc rlrve lnnr;m· pcclias aos seu~ conc1dadaos 
;;;om que logo po~sn da1· n r·nzflO dos seus r,onceil.os. 

Vou lei' ao Renndn. Sr. Pl'r•sifil'llll'. as pnlavr.•as do 
eminente Senador por· l\finns Gerar~s. qur• diio plena. confir
mar;.fto ás minhas assrl'Livas: 

«Dnranlc r•sle.s dias tentei combinar a candidatura 
do Sr. Seabra. como l.cnl r. i comldnar a do Sr .. Tosé Be
zri'l':J. 1~11 errln nsl.ava on rlo qnc a escolha de um tcr
l'f'irn al'nsla!'ia ambos ria nossa r:ni'I'Pllil'. nlr'~ qnr. no 
dia 7 rui procnrncln (t noil.c pelo illustrr Deputado por 
S. Pnnln. Pl'r•;;iclrnlr ila l:amar·a. ![o,; DPpnt.arlns, qnr~ 
r.ntãn subsl.il.nia 11 /Nid('1' panlisl.a, " l.enclo csl.c exposto 
suas imp1·r.ssürs :inlJl'i' n monwnln r: npinaclo. pela ur
gnnein rlr nma 'oluçfio, convidei-o a Íl' cnmm1go á prc
,;rnQ:J elo Sr·. Presirlr•nlr ela Rcp11hlica .. _ 

E. nrssa cnnfPrrncin, apt\s a cxposH;ao clo_Sr .. Ar
nolpllo Azcvrrlo. n ::;1', Prrsidrnlf~ rla Rep.ublwa COJ:!
cm·dnll com as nhsr.rl'tH;õrs pn1· Plln arlduzHia~- E!,. !!!ais 
nma vrz manil'cslou n pcnsnmrnt.n de qnc a soluçao na
illl'al rl'fl a r·~P·Illlla ril' 11111 IPI'l'l'il'll. )o; ~111111.1 hnvin fi
cario rsLabclcciÍ·Jo clcsclr n inil'in clns ncgociaçõ9s que a 
V~c~~~l\r•rsidPncin drvia ,,aliiJ' dn nrll'i.P, 'pns.~nmni' an 
exume elos nomes.» 
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Ora, Sr. Prcsidenl.e, llcm vccm V. Ex. c o Senado, riõr 
estas palavras, C[tle, Hi qualqttt~t· iniL•t'\'L'IIf.:.fw tivP~s,, tiiln 11o 
assumpl.o a politica l'luminensc, nfw a ponpal'ia o illusf.rc Se

~ nadar Hanl Som·es, maximt'> no momrnln ern que fizera o seu 
discurso. 

Si não tí osta a vct•s;io vet·dadcira, ~i n Senador Paulo de 
J<'.ront.in tPm ra1.õrs pat·a assrycral' l!IW a rcsponsallilidadf) 
cabf) á politica fluminense, enl.ão l'iearni nrn :;ilencio, a ouvir a 
discussão cnt.m os Srs. Ha111 Soares r• ])auJo de :lrrontin. arim 
do que ambos liquidr.m a qncstão. · 

Depois, como ,juiz, dal'ri a minha opinião. 
O Sn. PAULO DE Fno:\''t'J:-1- Quem nomeou juiz a. V. Ex. ? 
O Sn. MONIZ Somu~-Darei a minha opinião com essa 

franqueza llahilual qtw carat:l.criza n humilde orador. 
O Sn. PAULO 1m Fno:\''1'1:-1 --IE.' pt•rciso qnc V, Ex, nü.o 

tenha paixão parl.idaria. para ser .iu iz. 
O Sn. AN'rDNIO l\!ONJ'l.- Dú opinião, mas ni"LO rl{t senl.enr;a. 
O ,sn. PAuLo OJl Pno:-~'I'J:\'- Todn;; podem dm· op in i fio, mas 

;julgarem-me cu me rlispcnsn. 

o Sn. AN•J'ONIO i\TONI%-0 facto r\ que v. Ex. c o Sr. naul 
Soares estão em enmplPI.a dil't'I'gencia no assumpto. 

O Sn. PAULO llll FnoN'J'JX- !\las n ,iulgamcnln não pt'ttlo 
ser fnito assim. 

O Hn. AN'J'ONtn ;vJoNt'l.-0 cr.t·l.o ,; qne o Sl', nau! Sont·cs 
nega o CfUt! V. ]~:c nl'l'irrna. 

O .Stt. Mn;o.;Jz Stlllltl~- Q11em diz no mcn r.mincnLo collcga. 
Sr. Senador JHJlo Disll'ielo Frollr•t'al, '1"'' não eaho a Lodos nós 
o direito ele ~er .iuiz dm; ar·lns alheios'! 

O Sn. P,wr.o 1n: FllfiN'tTN- Ali! Si ,; a:.;sittt, ag·ua Jw.nla n 
pre'Sumpr;iin, JHI pl!i'll:ir! dn Ht•, 8r!lll\tlllt' pr•ln ·l1io Gt·anriP t.[ll 
Snl, me11 illu,.;f.t·u :unig·u. ·Sr. VPsfnH·in d" Aht·en ..• 

O Stt, 'i\lo;o.;Jz Sot>rll::- Não,; S. :Ex. qtwrn tliz qtw llin ral1n 
o direil.u inalienavf'l rir! anal~·sm· a nt.Lil.uflt! rlus seu;,. enrnp:t
nlloiros '! Pois c.nl.ãn 1111 lwllo .f'srti t•itn dn S. J~x. lmver.:'t t.nllLa 
inf.olcmnein llllC queira avnear a ,;i o pt·ivilegio f'Special rlt~ ~t.'l' 
n .iulgadot' de ~cus collegas? 

l(J Sn. PATH.O Dt•: f"llO:-ITI!\- !\'iio SOU Julgador, sou flJH>ilil' 
aprcciarlo.t• das npiniúM. Qrtr>t'n fllln ''''~Jlf!Íi.Pm n minha, n,;~itlt 
como rcspr..ilo a rlns onl.ros. 

lO Sn. •l\!ONJZ Sonlll~- St·. Pt·o~iclr.nlc. l.ral.o de questões ele 
maior imporlanci\:t: não ilH' dcl.crri f'lrt ineidcnt.cs .de insigni
:f'icantc vnltw. O nwu inlnifn l''l'incipal t'· acccnlllat· a t•f';;pnnsa
hilir.ladP rlo Sr. Pi·r.,;irlcnlr. de S. Panlo na snlnçãn rlas candirJa
turas preside·nciao;.·. Preei,;m·ni, em syni:IJ.e;:P, o"nwu ']Wilsn
mcnt.n. S. Ex. não 'f' .inh:mva c·nrn '·' dit·Piln tlt! ini.Pt·vit' nu 
·caso da vien-prcsirlP.nci:t JlOI'que já 'lmYia indimvltl n rnntl i
dato ú pt·csirknr:in. Mas fluandn a snluçfí.o r.sl:tva •Jll'f'slro; a St'r 
dada, (\uanrln ns Esf.aclos rla Bnhia r ·Per·narMJu~>n tltaviam J'tll: 
hliearlo nma Jlol.a, prnmnf.l.cnrln an paiz t•o.:olYf'l'f'lll enLrt• s1 
o Jll'Oblerna, n Sr. \V:r:;hing-t.on Lnis r.nvin. o Sr·. Jl!'ef!itlenl.n da 
Camara. pnnlln rle l:trlo n /eorlt•t·. 81'. 1Cal'lú~ Ge .Campos, a l'On
.fabllla<r com o Sr. naul Soat·cs, afim ele e,onvcncci·. a ~. Ex. dt.• 
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'que rloYrriam arrniLltr· o alvi/.rr rlc nm l.erceiro nome, c, nns;::r 
prorwsito. pror·.tll'a e a nt n :::;r·. Pt•rsiflrnl" fla llcpuhl iea, n~n 
obstanlc r·.~l.ar· n .l'rcsirlc.ttLe rir• ~;. l)anln r·orwr~twirln ele que esl:t 
.'nlllGão 'nria rnais pt•c.iurlit•.irtl :'1 l':tndirla!.trt·a rtlitwir·a. eon-
l'rwmr npinifin rins ·sr!ns lraes ;;n;:l.cnladorrs. · 

Mas como n;;-in n Sr. J>r·r•sirJcnLc rlc S. Panlo? 
1Porvcn!.urn Lomon rlo pnblico· a rcRponsnhilirlnrJ,. rlrssr 

?'t~/o Úf-l f!andHtJJ'a:..: da Hnllin ~~ dP PPJ'nmnlHt{'O "! Nfiu: a~i11 
cm cnnJ'ahul nçrics secrcLns, Nll nm vrq·dadcirn con 111 i o, por.flllP 
era uma cnns.pira(;iío rle 1111.~ ·eonLrn os outros, urna r~onspim
r;iío con lrn a cnnd ida I ura hah i a na e eonl.ra a Cltnd irlal u rn pr.r
nn.mhtreana. r~nnltlin l'l'iln nos saliir•s rJrr f:all.nl.r•, mas rln qr1~d 
niín !.ornou a rr.sponsabilidade o Sr. rWashington Luis. 

Lançou-a inLCf!'J'Ul sobro a Jiülitica mineira. 'fnrr:.anrln RIJa 
hancnrla a passar pcl:rs l'nr·cns candinas de ser clla quem pei
nlcir·n se manil'rsl.assc contra a Bahia c conlra Prnmrllhucrr, in
dicando o nome elo Sr. Urhnnn Snnlo::.·. a.~'lrmindn assim n 
odioso dessa situação . 

. Si ltonvcs;;c sincnriclado no apoio {r r'nnrlidaiJn•n rln 
Sr•, :\J•Iltlll' Hr.r·nar·rlr•s. r:rl'f,anrrnl.r: a pnlilir'n prurli,;ln lllrnar·ia 
a si a responsahilirlarlr., n~o r!XpOllrlo Minas aos T'f';:cntimcntn'' 
r! r' f'crnamhueo c ela Bnlr ia, 

Al.l.itudo lambcnt rlnhia leve o sil.ultr·ionismo panlisln, rm 
rr.lncfin ú Pr·esirlr.neia da ncpublicn. · 

Não l.nrnou a ;;i n iniciativa rlil aprr;;rnl.ar:fí.o rh cn.nrlidn
l.urn ·rln Sr· .• <\rl.htrr· Hornru·rlr's. :01'1'crrcen-n an Sr. Pr·r~sirlrnlr 
rb :Hr:puhli('.a, sob a conrlir;.ií.n rln mrrcccr· n apoin rlr. :S. F.x .. na 
c~pm·anr:a rlr: qur• ;qJr'f::isscm nhslncnlos .:í sua nccc.it:wfío. 

·Nfin l.omon a si a inctlmhencia. ria inrlicnr:fín ol'l'ieial ri~ 
r·nnrlirlalm·a rl" Sr. ,\l'l•illrr· Hr•r·n:lt'rir•s: rlrix·rrtr [\l\1' ~linn;; rr 
fizP~:--r~. l'oreou ... n n Ps:;;n i.u~to. in,.fliln alr·· rnli'ío nn pr~liLi(~a .na
cional. rir• ~1'1' n r·.nnrlirlaln inflir·arln Jil'in !'<'11 pr·opr·io l<;,;lnrl·rr. 

1l\Ias, si havia sinr,rrirlnrlr. nn n1irrio :\ rnndirlaltlra minr~ir·n, 
prrr· 1]111' n pr>lilir·n ri,, ~r·. \Va:'lrill~'lrrrt L11i'< 11~11 a npr'""''riln\'a. 
com a snn rrspon;;nbilirlaclP e r~om a l'cspnn.-nhilidaclr elo .'<r'll 
p:u·lirlo nos snJ'I'r·ap;ios rl:L Nar)ií.o? 

:0 Sn. A. i\ZJmrmn- ?\c'sto ponl'o V. 'Ex. lr.rn raziío; seria 
mais razoavcl, rnns n Sr, "'a'-'hi;;-Lon LlJis r~ inlr•i1·amrnl.r Irai 
:í cnndiflut.rrrn. rio 8J·. Arl,hur· nnmnrrles. QJH'.r'n l'azrr .iml.ir:a 
nn Sr'. \VnsiJin:;l.rrn Luis. 

O Sn. i\fmom; Sonnr1- Niín fnr:n aeeusn!:ües. rler'lllw ar
g·ru1H:nl n~. lnYrworr J'ar:l n~: r~nrln qnal, isnlarln, pr',r]p mllln sif';ll i
ficar. mas no ·;;rn r:nnjunt.n. na ronsnbsl.aJlf'iar:lirr r!n ver•rlar!P 
reruc rllll':< rr\·r]nm. rliin'-nrrs a i.l11Prcs";::iín rlr •rruc a pnlit.iea 
panlisla frri n CJIII' rnni.' cntt.'PÍI'OIJ r·onlrn a r::mrlirlnlm·a mi-
neira. · 

F., Sr·s. Sr~nnrlnrr;::, qn:rnrln rlisrnl.i ~;;sr Jli'Crhl~mn. nl'f.ir·
rnandn I'Jllf' luwiarn fnt•J:arl•'l rrrna ~nluean r•nnlrnJ•rn nn;:: m
l.cJ•r·sscs rln. rnnrlirlnl.w·a rninrirn. o Sr. Raul Soarrs rlrn-nrP 
rrlll ap:ll'l.r•. r.Jizr'r\1111 IJIII' o jrlanrr r'l\1 f'X:i<'.larllf'lilr prr•I.Jrt•Jr:n• 
. essn. cnndicJ.ntma, Eu pfJrg·unl.ci a S. P.x.: _ plan0 r! r•, quem ~ 
nesponclr.n (I illnsll'r rnHr.g-a: nr rprr.trl, ll:IO sr•J .. Rri.I'U({\10.1 
rnl.iio an rlig·nn rc]wr.<r.nlnnlr ~nin,•ir.-, rnm JJma sr:rtr_rlr ]101!
rlr.mr:.iir•.' rqnr rJromom:lrnrnrn nxnlrr•t·nntc•mr.ni.P iJIW .n:.tn pndta 
;:PJ' da Hnhin nrm dn Prruambuco qno hnu\'r\':1 pnrl.1rlo nrpll•llr• 
i o Lu i to, 
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Sendo netos pr·al.icaclo;; eonlr:a fi Bahia c Pcr·rrambuco. fi 
rrspnn,;ahi I i r.! ade não poclrr·ia ser cta·s v i e Li mas, rnas sómcnl.c 
rlnqnellcs CJUC nrTasl.aram ~linas ;iquella situflção l.ão prr,iu
r.ficial aos seus inl.cres·scs. Al.é llo,ic, Sr·. Prcsidcnl.c não t.ivc 
nesla Ca~a. ll!I'Smo pPla 'l•rtllli'I'U flr~t•ni.l' elo JJWU pl'I'Zilllo amigo 
Sr. A·lvar·n di' CUJ·vallln, 11ma ;;ú r.xplic:wií.n dr·s;;a all.illlrll' da 
pnlil.iea dr S. Paulo. ai.Lil.11de qui' niio lcÍ·ia vindo :;alil\lll.ar 'lO 
paiz si não eslivrssr. no I'Xi'J'I"icio de um rlil'l'iln di' l"~·ilimn 
i.fpfesa, c!Pt'csa da cor"J"rcr.fio ria Bah ia n r ln fll'l'JJ:\Jilllnrn. in,ju:i
lamentc accusarlus. 

Tcn'llo, pois, o dirr.il.o ele analysar a al.tiLudc da polil.ica 
paulí.<f.a, afim dr demonstrar •rrue l'oi ella a princirml nspon
savel por essa s·iluaçúo 1:ondewnrrvet e actnar;fio l.Ht'll.tosa, para 
nsnt· a' cxpr·cssf>'es l.r>xlune,; emtwngalla~ pelo learll'i' panlisl.a 
rla Camam dos Deputaclos. 

Os inluil'·"' qur livr>ra n Sr. Washingl.on Luis em assim 
agir clil-o-iio os meus illnstrcs col!cgas, clil-o-á a con;;cicneia 
nacional ! }la;,· a vr.T'dade r' que o Sr. Washingl.on Luis, ao 
passo que Pl'al.icava Ul)[M qrw revelavam o drsejo de Prnha
ra~ar, na sua victoria. a caudirlalura minrira. buscava, P"'' 
oul.ro larln, não se compr·nn1ciJrr ao;;; olhos do Sr·. Arlihm Ber
nardes. F. rla,hi o rnorlo vPr·rlar!ciramen I c insol i t.o P cnn-sm·avr.l 
por qnr S. Ex. r·rcnhen o Sr·. Seabra, qnancln l':iln elll'fif\J"a :í. 
torra paulislana. Era um r:ov-crnaclor ele Estado qur l:í che
gara. r>r·n o Govrr-narlor· r!P nm ·Esl.urt.n rir ~·,·anrlr~ li·arli(;iiPs na 
poliLica paulista ! Esse Governador era a pr.rsonifirar;.iio tlr;:sas 
l!f'aclir;üc·s. Pôra ellc tlm dos mais valorosos drl'rnsorr.s rle 
!.orlas a;.· causas paul i.~l.a;;. IPüra c!Jr o lenr/n,• rir Prurlcnf.l1 do 
:VIoracs, rle Campos Ra!Jcs .. r• o melhor ar1xil i ar do ~I'. Ro
rlri;::lrrs :\I\' C>'. Fôr·a rll1•. um dos campeõrs rln ull i ma "anrli
rlal.nr·n ifps,;c bonnmrr·ilo esl.arli5La. Es;;c Governador· ia a 
S. Parrlo. smn inluilo;: hosli,; ao sru g·o\'crnn, no exer·eicio rll' 
um rlirrilo inconLrsLavPJ. Ellc sr. prP.ccrlrra de um rmis;;arin 
"lnc rlrclarara ao Sr. 1\Yashinglon Lui.' Ler :;i'JTJIC!lll! o inluito 
palriol.irn flr l'azcr· a nr·opaganrla da sua canrlirlnl.u\•a r rio :;ru 
comnanlwil•n rir cJwpa, ;;rrn host.ilirlndrs ao Prc;drlrnl.l' rln 
Est.ado . 

E"·s'r. Goyr,,·nn.il<ll' ia acompanhado rlr Srnarlorr;: P Dr.pu~ 
tndos Frdoraos. Do 'Sr. Washington Ln is não l.cvr urna ;;:implr.s 
visila rwm mesmo rlr nm mt""''" auxiliar· rir :;abinPI.I'. ar1 nassn 
que a popnlação dr S. Paulo r•ocobia rnl.rr. tH maiorr!S hnrnr
nagr.ns c eom n maxim0. carinho n impolul.o cidarlfio que l.inll!rt 
sirlo o irnpm·trrrit.o pnlarlino rle Iodas a;: causas rlc S. Paulo. 

101 Sn. ,flilllRID!lNTE- Lembro ao nobre ScnarlflJ' qtw r;:L:í. 
f.rrminarla n horn rio rxprrli0n!.e. 

O SI\. i\IONIZ Soonr~- Prço nnt.ün a V. Ex. que. consnll.1• 
no S1•mtrln si renncrr!r IJ•ma PJ'orog·a(:•ü.n pnr ma1s mrra llnm. 

O Sn. PnERIDEN'J'll- 0;; sc.nrhorc;; qur npprovam o .r·rqur
l'inwnln rln nnhrr Scnnrlor •quriram rlnJ' n ·;;cu a;;;;r;nl.nnrnl.n. 
(Po:usa,l 

Foi prorogado o t•'XpcrlirnLe por mais meia hnm n V. Ex. 
conl.inúa j)OJ\1 a pula\'J'a. 

,Q sn. · i\IONIZ Sonm~- .Ma i:;' uma vez agraclcr;o :t V. Ex. 0 
nn .srnarlo o;;;;a rlrmonsl.raeün rir sua capl.ivante gP.ncrosrr.lnrlr. 

:ilüo lrnho o inLuilu de alllr,;nr da pacicncin rlos meus eu!~ 
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lcf?as .. Quero apena:; rlizr•I', 1111 Illi'lliJJJu, o "]uc ,·, incli.'<Jll311iHlVI'I 
SC,J a ,c[ ILO, 

.f'J·oci~o agom J'e~pond•~r ao nminr.nt.c Senador, o meu JH'C
zado arn.igo,_ Sr. A. Azcredo, na Jlal'le CHI que S. Ex. cst.r~-inlla 
{ILHl llrrl11u, l'ri·nambucn .c llio de Janeiro Lenham re.l.irado n ,,.,, 
apoio ü canrlidaltll'a uo ill11si.I'I! Sr .. \rliiiiJ' Hr:ntat·rlr!,; . 

• l:í adcluzi neslt'. I'Pcinl.o uma seric de considr.ra~ües que 
moHI.I·avaliJ o pumlonoJ· l' a dig·nicladc dos J~:;1.ados da Balda e 
de .l'ci'J1amhueu, nür, lhes lll'l'llli tl i mio l.nii'I'ai' a soluvãll dada 
ao caRo da viet!-prr.,iclr!nein. qur• ns lr!J'ia lll'lll'nnrlnJnf>nl•• n11s 
seus -brios. 

\?.lias, desde que S. Ex. ainda nos traz ao pclonrinho po1• 
·essa no·ssa altitude, preci8o dizer ao Senado porque razão n,; 
Estado.,· alliados, Brulria, l'crnumbuco e Rio ,lfe .Janeiro, accri
tarll:m a eanrlir.lalur·a minPii'a r! lhr rcl.irai':liiJ rlepois o "'U 
a.p010. 

. A!'l'irmoi cm aparto que a Battia acccil.ara a cundirlal.ui'll 
etc Minas quando ~r, lhe al'l'igmava ,qno clln portiu vit· a :'H\1' 
uma candidatura nacional, 

A Ba,lda Linha todo,; o,; elcment.os para acreditar· que a 
canrlirJat.um rJn Sr. Arl.hm J3cl'l1al'dr.s srria lli!IU eanr.Jirlulm·a 
accnila por toda a Nar;fio ... 

10 SR. A. AZllREno- Mn:s l'ni a·cc()ila. 

ü SI\. ':\IONTZ Soonr~- ... poi~ c01il.r·a olla nada r.nl ão "'' 
:~llrgava. \Opiniiío puiJI i cu rr•pJ·e.•r.)lLactu pela;,· l'nrr;a,; pol il.ir:a.
rlo paiz nu lll'ia iillJ.ll''!nsa não a im1iug·nava. 0,;: aJ·auiM rle"a 
canr.Jiilal.nJ·a. conl'ahttlanrlo cnn1 qu::w;;qunr rfn,_; rc]lJ'r.;;cnLanlr:,; 
dn,; nui.J·n~ E,;l.a.dn,;, al'l'irmavam scmfH'P- qtJr• a candidnl.tll'a 1111-
neim l.inlla l.ndn 11 n,poio da :'\ar;üo. 

;:O,Ja;;, SI·. Prc~iclentP, o;; l'aclns -'!.' J'n!'allt illl.'t!.lli'Oiandn, ,. 
na sua IJ·iMr• ~~~qurnr:in. f'I!Jil tal ,;igni!'.icnçi'in rxpr·r:<siva. !o:;n 
Yimos que> esla\'flrno,; ;;emlu vicl.ima;; de unm gr·and~ illusãn. 

Ü cpisoclio da V:icc-PI'Ciiirlcncia, l!'Ill qur a pn!it.ir:a minP.Íl':i 
se T1nvr.la1·n !fío ing'l'nla pa1·a L'Oill u:-o :-i!\11~ lll~'lilor·r:-1 ttl1llg·tl~. 
tão cgoisla no~ seu;; inlcrr.sscs, t.üo l.ihia c vacillanl.r nas ;nws 
all.ilurlrs, li'io pouco l'i~>l nn., ,;ru,; compi·nmi,;so,;, foi lng·o " 
prinwiJ'II rnclo qJII' dr . .;pPJ·Ioti a e•lll:iei••tteia n:wirlllf\1, scmpl'i'' 
vrnsl.r·~ a mvoll.ar·-sr eonl.t·n ludo que pudr>,;:;o' Jllll'f'l'l'l' Jllll ~"-'·· 
JmiiJn, uma in,jnsl.i(;n lHJ uma rloslmtldadr>. 

As r.xi:;encins palr!nl icas do Bio nJ•nnrl·· IIII :-;ui JlUI':l (Jlll' 
o canrli·rlalrl api'I\SI'!II-a;;sr ns rll'incipins ha,;i1:n,; d11 :;r~IJ PI'Il
gTamma p11lilicn l'•li'Uill t'r>cl'hir:lns rnm in;;nliln ,·r.rnsa. qu•) 

, Jog;n l'PVPla\'a o ptHWil t'P;.;pPil.o pur·n eon1 n=-- idt'·a~ f' ~~nnvh·
l;ün,; nlltrias. ·c a ausnnrin .rir> sPnl.inwnl·o;; liío IWl'itlim·p,; Ú' 

tlr>mnc!'ar. ias I'I'Pl!Hicn nas. · 

A pt•npnsla eh, Haltin pm·n quP ,;r> :'iiJIImel.l.cssc ú .-tclillr
J'al'ãn ria C11nvmwün Nacional n caso ria Vicc-PJ·rsidcmin, al'im 
de ''qnr. ali i, sr•m'' pria~ tll'm ennsi.J•ang·inwnlos, cada qtial. niir>
dnenmln -liín sómrnl.r ans rliclames ria sna conscicncia, fo;;sr~ 
rnsulvirla Plll um oser·ulinin lilwmlissimn r;;sa pcndcncia. l.cvn 
cnmn rrspn,;ia a UJli'Psonlae~n innppn!'ll!na. inlrmpcsl iva, rlis
pa!'alada P accinlnsa fio ::;,., Urbano :-;anln;;, r·Pvclanrln rlrsl.a 
urlr a Jloli1ica mineira r.l snu pouco aprPco aos seus amfgos, 
alr'•m rln ,,cu descaso pela npini~n naeional, que ,iú :'!e lfavia 
muuifc;;lnclo enlilusiasLictt u :l'remcnlc ao lado lia cancliclu~ura 
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do :'ít'. Seabra. Ao pedido Llu llio ile Janeiro pura que fosse 
<Hiiada a Uunvetll.iflo do ::l do .iuu!JU, >"u l!JC offcl'ecou uma l'C
,,i,;l,tJJWia oh,;/ io;u.Ja, qtw liumonslruva t.lcsdc log·o um .auio
ri/.arismu U%\1 ria no, incnm]laLJvcl com u culLurn médm t.lc 
qualqiJr.t· J.lln·o civilizado. 

o Sn A. AzEtH:Dtl - JDu rui conlr::n~io ao Jlrimciro atlia
nwHin, mtÍs ;wccil ava u .<C!-;'t!lldo. 

O :'iii. ;\lu:'m: SoDJili - .il•!lll y,\ Y. Ex., Sr·. Pt'l':-licknlc, 
ilen1 1·.:~ n Senado, et·nm fados que se iam accumulaJ.ld?· uns 
>'idJ t·n ns nnit·os, I. i t·;nltlo :'t c a LHI i d;\I.Jn'a l-odo o Jlt'()SL!giO ])0-
Jllll:ll.'. ' 

J\PeOJ'l'erum nn Cul.lr.l e; foram ao Sr. Presiclcnl.e da Ttcpu-
hli"n. al'im ele qu_e S. l~·x. rcaJ'I'irmassc o seu apoio. 

i'\:io sei qual foi a rrspnsla que S. Ex. {]cu aos rcprescn
lnnlr's rln cnrr·•'nie polil.iclt C(llC susl.cnt:wam a candidatum 
dt• illnslrc Sr. ArLllllr HrrnarrJc;:. i\Tas ·O que posso al'i:mr:ar 
no Srnatln 1\ que c::;! amos eonvcncidos de que o Sr. Epitacio 
p .. ssr'•n. qnc ·roi ele ii o pela vontade do povo. niio p{rde lr::ms
·rnr·mnr· n rorlcr cm insLrnmento conL!':l n povo. O que posso 
affi1•m:n ,: qnr a nossa L'.nn•Jir.(:fí.o é a rln que o illnsLrc S1'. 
P1·r•sirlr•nLr rla ncpuhlica. qnc mereceu os nossos applansos 
nr• plcil.n presirlcncial c qne foi ~ag-1·nclo nas tn•nns livl'cs cm. 
hl'illlnnt.is;:ima mnnifr•star:fln pnpnlar. nfin ha. de. ne~LP mo
mrnl o. tmnsformn1' ns porle!'c> qnr lllc rlen o povo cm 11111-
lr./a;:; pn1·a urna rnnrlirlnt,nrn ennrTemnnrla pela opínifío rJo 

]J:l i z. 
:'/;i.n ~ri pn1· qnc fl mrn illnstre rollr:;:-a. Rl'. Alvaro r]c 

!Carv:dllo. conrlnmna a allilntln tln P.nhin. rir Pet·nnrnlmco c rto 
Hiu tlr. .Tanrirr.. JlOl' lcrr.m rnl.írarlo o se11 apoio ú camlictn
lm·a <ln illnslrr ~r·. Art.ln1r Hrr·nardr.;;. Não sei taml1em por 
qnr n !'nz n illuRir·r Scnnrlm· :\nlonin Azcrcdfl, quando uÍ'•s Rn
lH11TIOS qrrn n prorrin 1\anrlidnl.rlrn rlo Sr·. Epit.acio Pcsst•n 
;n rn.dn di' nm rlr,;;es pocnns. •:m qu c cnllaborarnm Jorlos os 
í!lnstl•rf; ~.:narlnrrs, cm qnr t•ollalltWnrnm a;; .forr·ns mais cr:l'i-
,. irnlrs da pnlit.icn nacinnal. ' 

O f\11 . .'\ • .'\zEnr.no- V. Ex. rlevc rccorrlnr-sc qnc rni o 
nnir·o qnP. na casa r[l, Sr. llrhano Sanln;;, rnsistin, qnerrnrJo 
rprr se i'izessr a r·aJHiirlnlnr:l qnr• n.~lava rnmhinailn'. 

O Sn. Mu~nz Sontn:: ·- O qnc diz n noln·n Sr!nnrlor wm 
f'(•nl'ir·mnr· " que t!ll tJ,;Ion nrl'il'mnnrlo. · 

O Sr\. A. Az1,nr.un -· J;í. esl.nva combinada rsln. canrJicln-
1111':1, r. rpmnrln me rn:mifrslo por nma eo.nm qnnlqtlCJ\ mnn
IPnlto-rn~' nu mc•,nJa siln:r•:~n ,,,,., n fim. 

O Sn. 1\folN\Z Sonm~- V(• n ::>nn:rrln qnr S. ]~x. foi o lJll.i(\n 
:t rlis~Pnli!' rlrt 21m·n nl'il!lli:H:fln. :\fi palnvens rlc S. Ex .. •iiÓ 
urna P.llilfiT'!nar..a" !ln 'JI.II' diss" o lmmilrlc nmr.lnr: l.nrlo:; m; 
nntl'flS nr·r·rtlnr·nm n alnlrr dro rrdirnl' n SP.Il apoio :'t. cnnrlirl:r-
1111':1 p:Llllisla rlo Rr.·. ,\J.Iino .\Panlris. níín nll~lnnln j;í f'!i;lar· clln. 
n,.;s••ni:P.In. eomn nr~nhn <lP ~ll'frnrwt· n lllCll illn,trc ~mig·ô Rn-
nnrlnt• pnl' l\Jnllr1 01''1.'S0. • · 

na~l.on ·- .nflo q1.1CI'O l'nzrl' n IIi si oricn dn.~ out.rn.q cancli
!latln·n~. mns .~rmplcsmcul.o desl.a, embora cm rapidos tracos, 
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]JOi'tJUO 'nel!a eollabot·ui d1! IJJOLiu. muilo tlireclo btlSLult 
pa l.'tt que u' i.IIJJ:ii.J'U:i :-ii.'JJad"l'l.',, IIII.'.IU;'I\'1'. 11 SL'. Alvarr1 d'! 
Carv:.tlliu. 1\t·.ixa~:;l!lll ;'1 JJJal'l'UIIJ a l'ttlidJdallll'a du ::ir .. \liJJJU 
,\J•anle~. l\lll.' liiiJ;J l'lll'lll Liu :-ii', Si\11 \'el;anlla lll.l:i ros,;e l!IIIJJ .. 
lllllltit:uda, l'awnLiu uu1 atJpull" pat•;t que pi.'lletu·a,;:;emo,; LIJlla 
:;o\ur·[io lJIII! rndlHJI' IJttL'JniJnizu:;su as l'ul'l_:a:; pulil.iea,; Llu p:.u~. 

:l~nLL·eLunl.o, ni"iu :ser·yia dt; I HUI i\·o, 1\l!,.:La t~llll!l't;Cllt',ia 
de agol'tl, vat·a lllll! pt'OUUI'a:i:;l.'li!US UIJJt\ euJriiJiuav;io euneilia
t.oria, o appcllo, 1ui" liL• 1.111'1 ,;1'1 Esl.adu, e d1! ll\111_ Jo:sl.al\n di;;si
deul.u, e11mu n EsLat\11 do 1\.iu, JJJ:t:i riu quaiJ'O .. gl'~lJHies E,;l.auu;; 
da .~'cúerar·;iu HJ·asi\oit·a. l'cn·Laleeidr1,; curn ouLt·as eurrenlcs 
ptJc\crosas i\o sconariu da polil.iea nacional, pela vo~ tmlori~ada 
du eandiclal.u que r:seollwJ·:uuos, pa!':t que clJCgassenJOS a uma 
sulur:ilu eun~ilialoria . .\fiu 11'\'e t•c,:Ji\lado o de,;[JI't•urJiJJJeJILu do 
St·. Nilo P1:t;.an\Ja. Si '"'li> ll<'liliiJIJl !JJill h·u, a nãu Sl!l' UIJJa 
razrw de \Jl\\'IIJOnia get·al na j}üliLien JJar·inJJal tlt!ix;'tJnos a 
cam\iclalura .\Hino .\t•:Jlllt•,;, ae,.eila pol' l.ul\00', , .. a. r\eix;'uJJUs 
,iun\.ament.P CtHll o illuslre SenaL\!11.· AlYtU'" L\t) Carvalho, qne 
ainda J'a~ia ,aeril'ir:io maior, porqull ,;e l.nüava d1! mn eandi-
ciulo do seu l~slado e seu amigo particular, revelando c\e~l.a 
ar!.e uu1a :,.:;t·und,~. ttma nohrt~ i.dJner.nu:fíu pt•~-:;oal; :-;i baslava 
e~sü llJOLivo PUI'it que deixas:-H.:mns a eanc\iclul.ura asseHI.arla, 
COliJO se JlÓ(li! agora eondcmlllll' que 111Í,; nul.t·us, qnc LeiJJn;; 
raúíes ·.de nr·dem poli\.ica e mOT':ti. nos l'úVO\IJ!lllOS contra e;;ta 
cundic\alut·a qur•, put· l':i:;t~ . .; IJI'cH:(~~;.;u~ Jllili:-i HlJ Jlii~IIO:i (~on~~~·.
rnuavcis, ner·dcu, úcsdc logll, n caradot· nacional'? 

Não quero, St·. Presidente, abusar por mais tcnl]JO da at
tcnuüo cln Senaclu. PI'Ccisn. ponírn, accrmLuaJ' ;;intplcsmen\ n 
que o discl!J':in pl'ni'c!'ido pelo nob;·e Scuaclo,·, Sr. Antunin 
AZI.!I'eclo, 6 a clcl'esa eabal da al.l.ii.LHlc de rear:o:i'i11 Jllll' nôs ou
tros assumida. 

l!'oi S. Ex. quem disse que t.odas as candicla\.ul·as prc;;i
clcnciaes !.cem resu\l.aclu do coucluios. • 

O Sn. ,\. ,\zrmrwu _.:_ Si er111luin foi n da 1Jitíma. 

O Sn. Mo:-az SoDRÉ - Foi S. Ex. quem af\'irmou au pai;: 
que todas nllas rcsu\laram de conl'ubnllt(:õc~ entre poli\ icn,:, 
a portas J'cchadas, cm gabinel cs de palacios. 

O Sn. A. AzEREoo - Dcpoi& abertas e oscancaralias. 
O Sr:. :\loNrz Snnru~- ilf<ls, Sr. Prc;;itlr!rtl.t.', si a.ssint l.t'lll 

,;idu. é exaelamcn\.e CDJJil':t c~Le' LJ·islcs pt•ececlen\.es. cnn\.r·a 
ossos vícios. esses CI'ÍlllOS .. essas misnl'ins ria pnlilir.a nnr~innal 
que todos 11ôs nos clcvcnJus rcvollal': c~ exac\.amenl.u eolll.t·~t 
olhs que se organizou a rcacl,,fio republicana quo clo;;eja in
Logmr o v ovo na navão r a nacfio no sou pov•J. 

Pódc, por i~so, fJCal' certo o nobre Senador do que hbi 
rlc sallir vir:Lnrio,;n n l.rinmplianlt~ ,~;;la llll'>'a t·r~:w•.:iiu. '\.'J'III·Ill
~hnnte c vielo~iosa pul'l}tiP Jll!l\a dd•!JHii.'JJill,; '" prineipJrJ~ 
ltberaos qno h ao ck salvar a Hilpublica. 

O Sn. A. AzEf\Eno - Do oulro lado tambem so dofcn~ 
d n111 pn•i nr· i p i,o,; J•ep 11 h li c a 1111;; I i lw I'H <.'". 

O Sn: Mo;.;!z So1JHJ1- rra,·l'llllli' d" :·I!JH•t•r·. P'H'f[llt.• 11".<\a. 
luLa contmua, mccssanl.c e clerrw atravPs elo todos os tem, 
Pll';;, onlt·c o g·cn·1n do lWJJJ iJ o e;pirilu du mal, « virLuclc elo" 
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minri sempre o ci'in'ie, como a luz'espano·a; ü~ :trõvas tléS"dê PS 
1 IJ'i moiros nlborcs da sua apparição. 

o S11. A. Azmumu - eom a virLude estou de accOr:uo.; 
Com a violencia, não, não o não ! 

O Sn. MoNiz SoonÉ - Púcle S. Ex. l!SLar cerLo de que a 
viotol'ia lla de coroar a r·eacçãu republicana, sejam quaes forem 
os obsf.aculos, sejam quaes forem os sacrificios, cu~Le o _qur. 
ousl.ar, porque a liberdade vencerá sempre a oppressao, a Jus
t.iça a iniquidac.le. Havemos de vencei', cusf,e o que cusLar, por
que estamos fo.t·l.es na convic!ção absoluta que nos dour.a a 
consciencia de que representamo~ o~ ideacs da uossa IPat.rJa e 
os interesses supremos da Republica. 

Havemos de vencer contra todos os tropeços, custe o que 
custar, dentro de lei... · 

0 Slt. A. AzEnÉoo - Dent1·o da let. 
O Sa . .!VIoNJ% Soi)IUÍ - ... e sob o manto da ordem consti

l.ucional havemos de vencer, porque encarnamos neste mo
mento as aspil'al,~Õe~ do Paiz (apoiados), por•quc ruí:; som·:·.s 
n ui ma do .Bras i 1 ·( 1/lqJ.it. o b<~UI .: brrn•o.1) , pu r·q u f! somos n e, [.•) 
momento a !'orou inrl.omavef da can:dal de. um amph1 e vo
lumoso rio que se despenha em cascatas fragorosas, arras
tando e destruindo todos os obstaculos e tropeços 1\ passm~ 
gem l.riumphal da sua corrente impetuosa, até despejar-se 
na vastidão 'in!eJ•mina dos marr)s, ·que lhe abrem novos, ()X
tensos, .infindaveis horizont.es ás onrlulações das suas aguas r. 
ás expansões do seu dominic.. (Muito bem I B1·a'vos I Palmas 
nas ualc1'1 as. ) . 

' 
O Sr. Alvaro de ·carvalho - St·. Pre:;idenLe. solidaria com 

o PaJ·I.ido Hl!flllhlicano Paulbl.a, J•ct.H'esenl.ado pelo Pl'csidonte 
do Esl.udn, pela eotnnJi,~iío .dir·oclora c pelo l11arle1· da polit.i~a 
federal, ::;r·. lJt•. Cat·lus ele Campos, apenas tomei hoje a pa
lavra~ par·a. apt·ovr.iLandó os poucos minutos que· nos restam. 
dd:entlcr-me contra um injuslíra, da qual o Senado. vae set' 
,juiz s l'azt'!' um pt·otoslo, com o qual, estou certo, a gr·ando 
maioria clusl.a Casa ser:í ~olirfaria. 

Sr. Presidente, nos debates occorridos, a pt•oposi l.o rht 
~uccrssiio pt·esirlencial, ncsla Casa, como na outra, o meu nome 
nunca foi cilarlo como Lendo l.omaclo par·Le nas deliberar;ões a 
propos i I. o do caso . 

AG comcr;ar as minhas palavras aqui declarei. que. não 
Hendo Lcader ela politica paulista. não podia vir 'incrunbiclo <.la 
missãn que se me aLiribn ia rfc pJ•omovcr· nm accôrdo; foi sn
mcnl.c o facto rlessa nol.icia que me forçou a interrompe!' o 
8ilencin com o qual acompanhei as longas orações do nobt•c 
:Senador·. ~;lencio que icnf1o !'()iig·insamenf.c guar·dado, lljH.•sat• 
rlc' consl.anlemcnte inslaclo Jlclo meu temperamento a ai'J'ir
mar a jnsl.ir;a ela convíc~:üo com que dei o meu voto na con-
venção de 8 ele .iunlro. ·· 

Ma~. St·. .Pros iclcnle. compar·o o Sonalio as minhas pala
yr~s lic hontem. com as palavms {fo nobre Senador o diga si 

Ju1 eu qtwm Vl!JO pr•ovocat• nn t'f)Cinto do Senado o combt~Le e 
a luta cm reclor· da f]Uoslão pr·csirlr.ncial. · 
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O S1t. MoNiz Sonm~ - V. Bx. disse que a responsabi
lidade cabia aos Srs. Bezerra e Seabra. 

0 SR. ALVAilO DE CARVALHO -· Sr. Pr·csidente, O meu 
prezado amigo revelou-se hoje DUra mim 111anejando uma 
arma que niio invej-o 1nas, t'IIJ ludo euso, S. Ex. manifestou
se UIIJ liubilissimo - seJn ui'J'cnsu - int.t•igantc polil.ico c ,iá 
sua hallilidadt• 11 a,i111.la\·a o nutro dia, quando era S. Ex. ([IIL'lll 
não me deixava I imitar o meu protesto cotltt•a a incumbencia 
d8 accôrdo. Era S. Ex., quem me pergunl ava: - quem são 
os responsaveis ? 

O .SR. ·MONIZ SonRÉ - Eis ahi. 
O SR. Ar.vAno DE CAlWALHO - Eu lhe respondi: respon

saveis somos todos nós. S. Ex. não se contentou e perguntou 
novamente: quem são os responsaveis ? 

O SR. MONIZ SoDRÉ - Não apoiado. 
O SR. ALVAThO DE CAlWAL:Ho - Perdõe-me o nobre Se

nador. Instado, eu respondi: no Estada de Pernambuco, o 
.Sr. Bezerra; no .E&tado da Bahia, o Sr. Seabra. A ambos esses 
homens _publicas me ligam velhos JacjoS de amizade. Isso, po
·rém, não impede, Sr. Presidente, que perante a Nação eu diga 
a verdade. 

Sabe o nobre Senacbr por que .clles são responsaveis ? 
Deu-me S. Ex. o argumento com o qual vou responder-lhe. 
Elles são l'esponsaveis ·P9rque não procederam como o Sr. AI
tino Arantes. Eu não deixei á margem a candidatura d8 meu 
amig·o, Presidente de S. Pau·lo, como arrirnHIIJ S. ]~x., em 
seu discurso 'de hoje. 

O SR. MONIZ SoDRÉ - O Sr. Arthur Bernardes não pro
cedeu como o .Sr. Arantes. 

0 SR. ALVAM DE CAHVALHO - Ouvi O nobre Senadot• tão 
pacientemente. 

Por que S. Ex. não me permitte acabar as phrases ? A 
candidatura do Sr. Altino Arantes não tinha chegado ás de
cisões a que tinha chegad~ a do Sr. Arthur Bernardes. 

O Sn. A. AzEREDO- Apoiado. 
0 SR. ALVARO DE CARVALHO - Essa decisão tin:ha de ser 

tomada, como V .. Ex bem o sabe,. na casa do Sr. Urbano 
Santos. . 

, Quem retirou a candidatura do Sr. Alt.ino Arantes foi 
o JÚ'Oprio St·. All.inn At·autcs. Tcn h o a men lado um teste
munho ir·recusavcl do caso. (Aponta 1la1'a o SJ'. Ràu.l Soares.). 

O SR. RAm SoARES- Perfeitamente. 
0 S!l. ALVAIIO DE CARVALHO - Ao meio dia desse dia, 

chegando os Sr~. Raul Soares e Astolpho Dutra á nossa casa, 
traziam a pr'8posl.a de um accôrdo com quatro nomes. Es
tavam presentes, pnr S. Panlo, o Sr. Carlos de Campos e o 
humilde orador que vos !'alia. A minha resposta immediata 
foi a seguinte: mnguem tem o direito de fallar pelo Sr. Al
Uno Arantes. Esse illustre mooo, que dentr~ de pouco tempo 
será restituído ao Parlamento brasileiro, disse: si é para um 
accOrdo, ainda é t.empo de acceitar. c ou me entrego em 
vossas mãos. · - _ .. -· 
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:8is porque cu disse no Senado tjue u responsabilidade 
Pl'a dos ):)rs. H(!Zerra e ~~·ul.ll'a. g·ov!~l'lladut·ns dos seu.;-: ]~~LatJn:;, 
IJUe tecm o poder dos so.ns Estados nas suas -mãos c que não 
deviam forem· os seus ãmigos a contendas que· nos levam. 
á luta cm CJUt' estamos . 

.l;í aJI'ir·mei fJUf! a siLua~.iiu da eundidaLuru A1·l.lmr B<~~·
nurdcs ú clil'J'erenl.c o que cumpriu aos governadores da Balua 
c de Pernambuc-o, cm vez do ·oln·igarem os seus amigos a t.o
mar essa ai.!Hude, a iniciativa noul't!, alliva, 1Htlt·iolica que 
:Leve o Sr. AI tino Arantes. 

Senhuf·us, en 1iiío devo ulnngal'-llto, 'JlOi'CJlW as pi!ssoas ei
ladas são as qne deveu1 l'<Jspontl<~r iL purl.e polit.iea rio discurso 
rJo nobre Senarlot· 'Jlela Ballia. OH Srs. •UarloR dn Campo;;, llrrnl 
Soares c Arnolpho Azevedo deveriam até fali ar antes de mim; 
corri, porém, p.r·essuroso a lavrar um protesto publico contra 
us referencias por S. Ex. feitas· ao Dr .• Wasüino;l.on Lu i~. 

Nunc:t as~isli. Sr·. Presidente, no Parlamento br'asileiro, 
a factos iguaes. Provas circimístanciaos, raciocinios desenvol
vidos pelo nohro Senador deram a S. Ex. a coragem de 
dizer ... 

O Sn. MoNIZ Soom~ - Isso mo é muito peculiar. 
O Sn. ALV.\HO DE CAnVALHO - ... de um moço como o 

fJlle preside o Irlell l~sl.ado, eulll o 111aximo clnsint~rcHsc .... 
0 Sn. ALFHEDO ELL!S - Apoiado: 
O Sn. HA!!I. SnAnEs - :\Juilo l11JJ1I. 
0 Sn. ALVAHO DE CARVALHO - Nessa questão procedeu 

como até hoje ninguem tem procecliclo, porque nü.o deu tempo 
a que o sou nome enl.ras~o nas ro;:dla~_;jes '])olil.icas ... 

O Sn. A. Azi!:REDO - Ao contrario, declarou solemne
mente que nã-o ucceitaria a candidatura presidencial. 

0 SH.- ALFREDO ELLIS- Muito bem. 
O Sn. ALV.II\0 ug C.llli'M.Iro - Elle. descl'J o COlliCL''-'• im- · 

pet.liLt que, o seu nome servisse ,pal'a as agitat;ões polil.~cas. 

o Sn. MONIZ Soo!IÉ- Entfw v. Ex. contesta os factos? 
0 Sn. ALVARO DE -CAJWALHO - Que mais eloquentes fa

el.os enconLJ'U V. JTix .. paf·a a conclncLa <lo Sr. Washington Luis 
elo que o que se presencia neste momento ? 

Quando se falia em accórdo, quando ·se alimenta a espe
ranr.a de que se mude a situa(!ão, a disposiçã:o nossa, da poli
l.ica de S. Paulo, é de manter· firmemente o candidato da 
Convcnofw r! e 8 de junho uLú o fi 111. -

Que facto mais eloquente CJL!C a nota official.do governo 
de S. Paulo ~om.rnflnndo a minlia palavra. · 

O que acabo de dizer demonstra que a injustiça feita 
ao Sr. WnRilinftl.on Luis <í palcntn. l\'iin 1'ni S. Bx. quem 
nus conduziu 11 .lula que todn~ r:nnrlntmrumos. 

Sr. Presidente, o nobre Sonac\or pelo Estado da Bahia, 
concluiu o seu discurso com uma bclla imagom em que nos 
deixa ver uma situação que nos trará a corrente politica que 
S. Ex. chefia. · 

Eu continúo a acreditar que seremos v-encedores na 
.eleicão de 1 de marco, e a nossa Patz:ia espera que essas 
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correulu~ poliLiuas reeuuilueuriiu n:1s uluilus 1.lesse dia u:; vul'
daduirus ruprcsenlnnles da upiuiilu nacional. (.lluilu bum; 
U!l!ilu ÚC'/1!.) 

O Sr. Paulo de frontin- ::;r·. l'l'l•,;idtmlt•, pam J'e:<pulidet' 
a al;;ll mas das eonsi dcra(:üus u.clduz idas ·(leio i li wilru rUJll'C
"ml.anle du J~slado úa Ballia, l'ui IJII" JJedi a Jmlav1·a. 

8. Ex. Jut·muluu, elat•a e posil.ivarnculu, divet•ws qtlu:;iLus 
au ::ienudu ~~ JlUI'·L!LIC 11u podia I'I!Spundl•t• a UI II dl'lles, !'espundi. 

8. Ex. exigiu pt·uva~ capazes de ,ju:;l.ificat· o que cu al'l'ír-
mei. · 

As pl'uvas ,,üu clttt·ttô e •l"-I::<JI.ivas; ,;üo tiradas du ,;eu 
lll'U[ll'iu tli:;eurso. 

S. J~x. declai.'Ull que u l't·esiueul.e du g:;[auo uc S. Paulu 
hwanl.át·a a caltlliual.ut·a du illu:;ll'u J'l'esidenle d11 EsLauu <.lu 
Mina,;, desde que essa eanui<.lulut·a l.ive:;:;e o apoiu do Sr. l're-
sidonl.c da Republica. · 

.8slas palavms nãu sãu min!Jas. ~ão du PI'IIJH'io honrado 
iienadot· pula Baltia. 

Ora, si assim e1·a em l'eia()i.iu ao Pru:;iueuJe, a mesma dou
Lt·imt devia prevalevet· em rclavão au vice-pre:;idenle. 

O dbsidiu haviLlu enLL'e os retJt•e.,;enlanles du E::;Lado tla 
l:lahia fJ de Pernambuco, del.cnniuamlo ttma siLuat;ão que se foi 
prn!ongaml11 quasi al.é a duLa da l'euniãu da Cunvow.'ão, fez 
com tttte se l.enl.asse nma :;ollli.'Ün lta1·mnuka u es~a cJwguu a 
ser obl.ida no dia 3 ele ,junho, quando a candidal.um do Sr. 
Soab1'a :íVicc-presidencia da Jtepublie:t pelu C!ll" cunlteeo e IIII! 
i' o i relatauu, Linha sido acccil.a pnt· S. Ex. o 8r. Presidenlc 
ela fie publica. 

NL' manhã segllillLIJ et·mu el1anmdos aquelle:: q11e J.omaram 
j.la!'Le ucl.iva nas confubula1;úes IJ cnn.l'el'encias itH.lispcnsaveis e 
fJJ'Climinares a qualque1· ,;,dul;tttJ de eandidal.u1·a, sendo decla
radiJ c;ue, cluvii.lo (t ac~'ã" do E.,l.acln r!u Hin. nüo pnclia ser 
aiJeeila sinão uma ~nlu1.:Ü11 CJIW_não ·tllClindl'a:;:<e qualquer do~ 
E~l.adns que apl·csenl.avam '"' ::uu:< rcspedil'll::i .gnverna1l11l'C>' 
cOliJO candidalu.; :i Vice-i't'l':'idcncia. Da!Ji a indic:u;ã11 d1~ 11nt 
tct·ccil·o nome, nome que, JIOI' inle1·mcdiu do:; :'it·s. Amnlpllo 
Azevedo e Raul 8un1·e:;, :;oube-:;e que cm o d11 Sr. Ul·Lunu 
San I. os. 

Os fJUtJ I.Olllttl'ttlll pal'lu na Cnnven1:ãu ~ucillllttl, 1.lu 
Parl.itlo que eu J'CJll'C~enl.o, nunca conJ'abularum nLJ cumparc~ 
ccJ·um ao Jlalncin dn Cat.l.ctc visancln esse J'im. 

O Sn. l\lucm Sumul - Pt~Sso al'l'it•mtu· a V; Ex. Sr. P re
sidente, que, nem u Sr. Haul 8oam::i, U<'lll u 81·. l:tt~·lns LI L· Cam
pos.· Olt qualquer polil.icu de l'cspon:mllilidade 1111 Puiz, me fi
znrmn essa a!'fil'11JUI:üu: nem a mim nem u nenln1m t•etn·csen-
LanLe bahianu. · · 

O Sit. PAULO u~e PnON'l'l:>l - O nnili'U Senad111' ei'U u t'CJH'c
scn I anl c du llltl du~ cand ii] ai ns, como dn de Pu l'llttlllbuco eram 
:l'l'il t·uwnl.anl.cs n~ St·s. E si aci n Cnimb l'l\ c Andmde lJcZOl'l'a, 
ouml.ii.Uilldll [lllt' is:<n eif'ITII~It!OS fiiVCI'I:l'Ctli.CS. 

i\ snlucão pela c.~enllm do um l.erecit•n pal'ccia H1~1.· a mai~ 
:we1·1ada n t:apat. de J~l>lll~ililtl;fíll, l'al'<!ciu: tna:< inl'eliznwnll', em 
]ug·ttl' de SCI' di' CllllUiJia1;iin, del.()l'lliÍilOll lllll 1'1.!01111, .\R C01'1'1.!11-· 
lf'h pnlilica;; que. rlil'ii,dnrln-se n Allianea Tlcpuhliennu. ele quu 
tcul111 n !J(inr::t de ::;er chefe, dcclanJmlll tu:euilat: a uuudidai.Ul'U 

S. - Vul. VIl. 14 
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L"> U:r. ArLhur Bcrnardc3, con,;ti!Lavam a Allianç,a sobro a da 
VJcu-l'rcsiden!Jia, recuaram, deixando de cumprir aquillo rJUC 
havia sido declarado nesses tclcg·mmmas l 

A Bullia, como Pernambuco, está no seu pleno dil·eito de 
acccitar para candidato quem bem cm tender. 

Julgou-se offcndida? 
l'erJ'cilumente; por isso abandonava a candidatura do 

.Presidente de Minas Gocracs c levantava a do Sr. Nilo Pcca
u!.ta, que é um nome merecedor incontestavelmente do Ioga~ 
pam onde o indicam. (AlJoiados.) 

. KacÍa tenho a objectar, pessoal ou politicamente, contra 
esta candidatura. (Jlluito bem.) 

E' preciso, comtudo, que fujamos desse pessimismo! Si 
awanhã um jornal estranjeiro publicasse o que se diz, entre 
nós, entre os que debatem a qucstü.o das candidaturas presi
denciaes em relac;ão a qualquer dos dous candidatos, nós nos 
revoltaríamos proJundamente conlra o que fosse escriptol 
(AlJOiados.) 

Chefe da Alliança llepublicana, tendo acceitado, desde o 
primeiro dia, a candidatura do Sr. Dr. :Arthur Bernardes, não 
pela ae.c;ão de Governador - porque, aqui, não ha governu
nndorcs, tanto mais quanto politicamente, nem sempre tenho 
estudo com o Prefeito do Districto Federal (o meu partido 
jamais renegoU a orientação adoptada desde o principio) . 

Dentro dos princípios do Partido, fizemos a escolho. da 
candidatura á PI·esidcncia e essa foi acceita quasi unanime
mente, porque o unico voto divergente resalvou a hy,poLheso 
da candidatura do Sr. Huy Barbosa. 

Quanto á Vice-PI·osidencia, procedemos do mesmo modo; 
e o nobre Senador sabe que, apezar de ter havido dous votos 
diwrgentes, todos os representantes do Partido votaram no 
nome do Sr. Seabra como sendo o do um illustre brasileiro 
capaz de occupar dignamente a Vice-presidencia. (Apoiados.) 

Não podemos, absolutamente, usar de normas e terça~ 
armas, nesta luta, _que não sejam dignas dos adversarias. 
(Jht!to bem; apoiados.) 

Si o honrado Senador pela Bahia entende que a Nação, 
amanhã, fará triumphar os seus candidatos, eu declaro, desde 
já, que. me submetl.o ú opinião publica (apoiados); quo nfto 
reeorrerei a meios illicitos o a armas condemnaveis .para que 
so não r·ceonhcça. u viclot•ia popular nus Ul'llas (a.poúulos); 
.para que se deixe de rc~pcitar a vontade do povo, elegendo os 
~eus candidatos t't Presicloncia e á Vice-Prosidencia da Repu
blicai (Muito bern; rnu:ilo bem. Palmas p1'olonaaclas no ?'C
cinto e nas aale1•ias. O o1'ado1· é cump1·imentado 2JClo~. seus. 
pplleaas.) 

q··~· ; I 
I ' 

OiliDEM DO DIA 
.~ 

Votação, cm 2" discussão, da proposição ela .Gamara dos 
Deputados n. 100, do 1ü21, que abre pelo Ministorio das llcla
r;ücs Exteriores um credito supplcmcntar de 10 :000$ para pa
gamento dQ gralifiêação a furwcionürios pela substituição re-
gulamentar. · 

, APP.~ovada. 
·---~ 
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VoLw,lãO Ulll ~· tlisell:':süo da. pl·oposi~ão ela Gamara 1lus 
J?nputaclos n. 10:!, de JiJ:.!J, filio aill'B pulo Minisl.erio rla .lus
[J~·a e Nng·11cius Ini.PriuJ·es 11111 CJ'l'ilil.u I'SpeciaJ ·~~ (i!, ::J5:J$::l!l.'! 
para pagamento, cm virtude de scnlenQa ju3iciar:a, ao desen-J
bargudor Fernando Luiz Vieira F.crrmra'. 

Approvada. 

O Sr. Marcilio de Lacerda (pela oJ•dern) - Sr. Presi
sidonLc, requeiro a V. l~x. ·LJUO cunsul(.<J no .Scnacl.o sobre se 
coneoclu d-ispensa ele inLcrst.icio' para rruc cst.a proposição f·i
gure na ordem elo -dia ela sessão ele lunanlJã. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvum o requc
l'imenlu do SJ•. 1\Jarcil io llu Lacerda queüam dar o seu as
sentimento. (Pausa.) 

Foi approvado. 

Votação, cm d'is~ussão unica, do véto do l'ro!'eito n. -10, do 
'1\321, á resolução do Conselho Municipal determinando que 
os regentes de turma, da Escola Normal, quo não forem diplo
nmcl·os, possam realiza!' as provas de doecncia de (!Ltc Lrata o 
artigo 14'5 do Regulamento da mesma Escola. 

Approvado; vae ser devolvido ao Sr. Prefeito. 

E' annunciacla a voLacão, cm discussão unica, do véto 
do PJ·efeiLo n .. 54, .de 1021, ú. resolução do !Conselho Munici
pal ·regulando as ~audições IC!e nomeação dos auxi1iares de 
expediente do .l\iaLadouro ele Sn:nba Cruz, .c dando outrn.s pro-
.videncias. · . 

O Sr. Paulo de Frontin (pela o1·dern) - Sr. Presidente, 
jt'L live opportunicladc, cm sessão anterior, do fundamentar a 
1·azão ·pela qual solicitaria ·do honrado RclaLor que permit
.tisse a volta (L Commissão do véto de que se trata, pela cir
cumstacia de que o decreto ele 1 de maio nü.o é taxativo cx
clusivamenLc em relação aos rcmprog-ados de mais de 10 an
nos de serviço. 10s mensal is Las, operarias c diaristas ·da Pre
feitura .podem ser norn(.)ados J'uuecionarios n1csmo que não 
.lenham sutisl'eilo esta eondieãu, do,;de que Pl'cencham as de-
mal·s ... ,. '.~''"M[ • - "' '' 1,, '/fJ.)'I 

JJorl.an lo, tl'ala-sc do c;;JIJllur de\·idamcnLc a questão. •Si 
o meu h.onrado amigo o illusi.J•o .n.riaLor concordar com esto 
rcquct•imtmlo, llCrmillit•ú um estudo mais completo do as
sumpto • 

• v:em á mesa, é lido, apoiado, e .posto em diskJussão .o 
~cguinte: 
4 

nEQUEIUMENTO 

Ilcquoirn que o véto elo Prcfeil.o n. 5-í, do 1921, volto á 
üomnüssão .do Constituição . 

Sala rdas sessões, crri 11 de ·novcmbm elo 1021. - Paulo 
de I<''I'Oll tin. 

o Sr. Lopes Gonçalves (pela o1·dcm.) - Sr. Presidente, 
arezar de saber o honrado Senador pelo Districto Federal quo 
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" ·pareeer sulJr·o o assumpl<r o!Jeüecell a l.l>tlos os prccciLos le
/lLW~, rrill> ]JlLVUIJd<l ]JIIl' llllll>'Cljl\UJICÍU, ai~ C:il.e Jl\llllJCrliO, B lll'e\O 
que llUil !raH.J'Ú daqui elil lleunle. Jll/ll.ivu:; vara tJLIU a Cllllill>is
~~~~ JIIULiC de 11\.lÍIIÍtlll, CIJlllJIIJ'(.\11, pnl' j.II(CI'lLllciU, ·C.IJI\1 11 i'l!I]III~I'Í
l!lCIIi.ll dn lrnm·adu Sl]lJUUIH' para, ni:iu dir·ei mdltlll' e,;l.ud11, c 
~irll reJH'tJI.\uzit· o me~mo parecer, ~i a;;~im cunviet' u B. l~x. 

B' appl'll\'Udü u J'C([ll•Ul'ÍlllClllO. 

O Sr. Presidente - E.m vírLuu!J do voto uu Seuallll, l> 
1Jtfto vau ~er reme!.Lillo (r Uonntli:isão de UousLiLui<:üo. 

GonLim1ar)ilu du 'l." di:;cu.:;:;üu du pro,iueLo do Smmdo rt. ü\l. 
üu 1\l~l, munduudo •rever Ler ao servi11u acLivu do Excrd1.o, in
llopentlenLc Lle vaga, o tenenLe-uoronel .luão l'hilaclel,llhu da 
lloclm, que ~crtr i!llllll ir.\11 no quuL\t'u c~p~da\. 

A IJ provado. 

1!!, approvo.llu. a scgu intc 

llMllND.\ 

SuiJslil.ua-sc o a1·L 2" pclu ~eguinlc: 
ArL 2." ú mcsnrn ofrieiul serú ir1elrridtl no quadro espe

cial, nn qual ncr.uqmn\, em nlur;illl ar. (jll<!l.lr·o <!r'diuurio, o to
gar· f\l!U llic cnrnpctít• pela aril.iguídadc de pust11, IIÍW influindo 
as pruJIIO•JÕIJ~ que obtivct· para u precncttinrerd<J Llu~ vaga~ t!Ue 
se dcrcnr no rcfcritlO quadriJ urdinat·io. 

ACQUTSI{!,\1.1 IJJ;: 'l'Elll\llNII PELA UNIÃO 

2' discussão da p1·oposiç.ão Lla Ca11raru do~ Deputados 
n. 00, de '1921, autorizando u Pt·csiüente da llcpulJ!ie:t a ad
quirir ult desuprUJH'iur u Lerrenu und•: runceiona a J~:;Lacão 
'Experimental do Minorias c CoP.' '~'''veis do Servil:u Goolu-
gico c Mincra!ogico. • 

,\J,;lprovudu .. 

Discussão unicu do v é lo cln Prcft\ilo n. 1, lh! 1 !l20, it reso'
luçito do Co11sc!hn l\lunieipal autorizando o Prcfcilo a mandar 
t:onsidorm· mestres do ensino profissional, com ns vcndmon·· 
tos rcsvcclivos. como crnm considci'Udn~ antcriormcntl'l ao 
clccrcl.o n. i.OG!i, elo Hl Lle alJl'il ele 1\lolli, os acluuos eonlt-a
JilCSLros c\us escolas proiissionacs Alvaro Baptista c Viscorvle 
do Mauú, Fabricio Ccsar de Souza, \v1aldcnrtu· do Burros, Aldo 
~[ttg!'assi c Alvaro tlanlll~ Lius ~aulos. · 
. " Appruvuüo; vao ser Llovulvillo uu Sr. l'refcilu. 
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IIRIN'I'Ef111c\{!ÃO llB ':VfP.R'I'nf: Dll OPPTCTNA 

Cnnl intwr·~" da di,;rtt,;sii" Il!lica !ln vi'•ln do Prcfcil.n n. 2ri. 
dr ·l!l20, á m'snlue~.o rlo Con~clho Municipal que manda rcin~ 
tcgmr no cargo de mestre rla sccl{ãn rlc oncarlcrnaçüo rla l~~
r,oln P t·ol'i ss ionn 1 Alvaro Rap I is I a o nelua 1 c.nlllt·a-nw~lt'P, 
Fnlll'iei11 r:e"at· di' Snnza. 

O Sr. Lo]!es Gonçalves- Sl'. Prosirlcnl.c, este véto voll.on 
:'1 CnmmisRãn it rr~nrrirnrnt.n riu 81·. Irineu Maclmclo. Acnnl.n
,.,r•tt, !Hll'i'•m: rpH', lrncln ~irlo o twimciro parecer eonl.rario :111 

'lll 1/u, " httmiltlf'. nt•:ulnt• qnr. 111·a 11reupa a allr~nt;iin rio ,S.cnnrln 
olfl't•t·rccn 11m \'11111 mn sepamdn. O qur cnllirnaYa n i\lmd.t·r. 
rr.pJ•rsrnlnnlc rln Di-Riricl.n Frrlm·al não foi cnnsrgttirln, por-· 
qur, rm vr.z dr.• sct• manl.irlo n parrcer conl.rario ao '1!! 1/o, n flllf' 
'H' rlrn l'oi I'Xrtclamr.nlr n op.JlORI.O: a Commi~s~n. nnnnimr
llli'IIIP, al'ntnpnnltnu u volo em separado do lmmilrlr nrarlrn· ,, 
assig·nou Illlrtnimrmcnlr n sr~unrlo parecer, cnncl11inrlo JH'In 
npproync6n do vdtu. 

p,)t' consNrnronrin, rrqnr.irn ,a V. ];;x. qtlr snbnwl.la :'1 con
sirlrrar:ftn rln Sr.nnrlol n ullimn prit•f'r,r.r, rrm· conclue pela nppro
va1;ão do vrJlo. 

E' a]lprov:ulo o '/)1!/o, que vac ser ucvnlvido ao .:'r. Pre· 
feit.o. 

O Sr.. Presidente -- Nnrla maiR havendo a t.rata.r, von te· 
van l.n r a scss:1o. 

Dcsi;mc para orrlcm rln dia da scguinl.e: 

3' discussão ria proposi(;ão da Camnra dos Dcpnl.arlo~ 
n. 102, de Hl2l, qne abre pelo Minisl.criu ria .Tnsl.irJn r Nc
goc,ins Tnt.criorcs um crcdil.o especial de G4 ;il53$302 para 
pag-amrntn, em YiPI.tH.lr rlc scnl.rn(;n ,iurliciaria, no rlc;;cmllnr
g-arlor Fernando :Luiz Vi rira Fm•reira (com. Jla1'fJceJ• fUVIn·nvcl 
r/11 Comm.isst1(J rln Fhli111Ça.s, n. 3.'JI/, de 11l2·1); 

· Cnnf.inuar;.ãn ria 3n di~cnssiin ela propnsi(:iin rla Cnmnra clns 
Dnr:ntadnR n. 200, de ·.1 920. que or:::ani%a o Coclign de Conl.a
bilirlndo Pub!ica rla Uni~o (cmn pm·ercr· 1/a. Com.m:iN.wío E.~
pet.:ial S{JIJI'r.' oR mnenda.• G111'~srnladas c of(1'1'eccnrlo uutr11s, 
n. !lf)(i, de 1921); . . · 

Cnnl.inuncüo d:t an rliRC\l~sfin da pt•npn;;i~iio ela Gamara CIM 
Dnpnl.arlos n. n2. do 1n21, rrnr nht•r pnlo Minislr.rin rln Vinr:ão 
r Obras Publicas nm crcclil.o rlc :J.7'llO:OOOl)l pm•n as nlwa;; 
rio rluplicaçlio de linbns da Ccnl.ral rln Bra~il c rl:í outras 
pmvirlcnciaR (com. pa./'eccr {avnravel da Com.misslio dn Pi-
1lirnGa8 a um.n. e cnnl1'a.?"l~n n nu.r·,·a. llns mncndas am•esrn
lnr/ns, n. 402, de 1.921); 

2" discussão ela propnsicão rln Cnmara clns Dcpnl.adns 
n. !'7· de I !121. qnc abre pelo Min istrwio ria Viar)iin r. Olwas 
f'nhlwns !Tn~ crrr!H.o. rio 7!t7:570~1j!J!l para lif!nidar:fin rlc cnnl.n~ 
ria Cnmmtssao dn Lmhas Tl'lrgTnPhirns E.slml.r~·ir.as ele~ Mnl.l.o 
Gl'ns~o ao Ama7•nnas (!!o·m pa·r,•m•r {m.Yn·a.vrl da Comrnissiio 
de Fmnn(•as, n . .10.1, dn 1!12-1); 

··,.,, 
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!Y' discussão da proposição da Cumnra dos Deputailo~ 
n. 107, de 1921, que institue 11m premio a favor do guarda
freios Isaias Francisr.o Ferreira, da Estrada de Ferro Central 
do Brasil (corn. pm·cN'r {m,m·aw·l r/a Com:m:issúo rlc F·inanças, 
n. 404, de 1921); 

2• •liscuss!i,J da proposir;fio ria Camam dos Deputados 
n, 1.13, fie Hl2t, que abre urn credito de 23 :000$ para paga
nwntn do pnnmins ao:l c:-~mpciicR brasileiros de revólver nas 
Olympiadas ele 1920 (com Jl'a·rtJocr [twomvcl ria Com.rnissúo de 
Pinanças, n. 40!i, de 1!!21). 

J,evan!a-se a ses3ão ás Hí horas o !!O minutos. 

1:J8• SESSii.O, EM 12 DE NOVEMBRO DE 1921 

PIUlSTDENC:t\ DO!'l Sl\S. ,\, AZEP.E!J(I, VTCE-Pl\RSIDE.N'rFl; CUNHA pp,... 
Dl\Oi!A, 1' SFC!\E~'AT\10, E H:li1M8NT::nTLDO DE ~ORAES, 3" SE
r.RETAnTO 

A's 13 c •1•!2 horas abre-se a sessão, a que eoncol'l'em os 
:::rs. A. Azcrorlo, Cunha Pedrosa, Hermenegildo de Moraes, 
•\lcndonça l\farl.in8, Alrxandrino de Alencar, Lauro Sodr1í, Jusl.o 
:·hermont, Indio elo Brasil, .Tosé Euzebio, Costa Ro~·igncs, · 
~cmjamin Barroso, Francisco S:\, Eloy de Souza, João Lyra, 
\nlonio 1\!assa, Venancio Neiva, Rosa e Silva, Euzcbio de An
h·ade, Antonio Moniz, Moniz. Sorlré, Bernardino Monteiro, .Tc
onymo Monf.C'iro, ,Jiilarcilin do Lacerda, Migncl de Carvalho, 
':mio rio l!'ront.ín·, Sl'.mpaio Corrôa. Bernardo Monteiro, Alfredo 
~lliR, .Tnsú Mur~inho, Pedro Cr.lesLino, Cm·los Cavalcante, Lanro 
•füllcr, Viria! Hamos, Felippe Sclimidt, Carlos Barbosa c Vcs
•ucio clC' Abrc-u (3Gl . 

Deixam do comparecer com cansa .iust.ificada os Srs. 
'hdins Neves, Silvcrio N'mT. Lopes Gonçalves. Godofrcdo 
1ianna, Fclix •Pacheco, Anton i no Freire, João Thomi\, Tobias 
:lonl.oiro, Carneiro da Cnnha, Manoel Borba, Araujo Góics, 
lonçalo Hollcmbcrg, Siqucira rio Menezes, Ruy Barbosa, Nilo 
·c~anha, Modesto Leal, Jrincu Machado, Raul Soares, Francisco 
:alJcs, Adolpho Gordo, Alv:.u·o de Carvalho, Ramos Caiado, G!l
r.rnso Marques, Xavier da Silva c Soares dos Santos (25) . 

E' lida, posta em discussão, c som reclama~.ão npprovarln 
acta ria sessão an tcrior. • 

O Sr. i" Secretario dá conta do seguint.e 

EX'PEDillNTE 

Officio do Sr. Ministro rln Gncrra preRLando infnrmnrüo~ 
r.lal.ivamcnlc ao prn,ioctn dn Senado q11r. mnnrla croar 1Ímn 
inhn elo nave:::aofin nr.rea enlro n DiRI.ricl.o l!'cdernl o a cidade 
c Pm·Lo Alegre r. Rllggorinrlo divr1rRa~ morlificnoões no nllu
ido pro,jcc(.o. - A' Commissão de Marinha o Guerra. 



SRSSÃO RM 1::.\ DR NOVRMilfiO DR :1 02.l 215 

Requerimento de D. Maria Carlota de Ar.ambu.ia Costa 
Pereira, vi uva do conselli~ i r·o .r os.:, Fernandes da- Costa Pe
l·eit·a, solicitando tlo Con:;rrss" urna pensão com que possa 
pr11Ver ú sua subsistrnnia e :'t dn ~11:1 !'ilha snll.eirn.- A' Corn
m iss~.n r! e Financns. 

•releg~ammas: 

Dn 81·. Prcsidcnl.c ria Tirpnblica, rio Sr. Prositlcnl.r do .ITis
tarln rJc Minas Gemes c rln Sr·. g·cne•·al .Tnst) Canclido, aprcsen
lnndn sentidas cnndnlrncia.~ an Sennrlo pelo fallccimento do 
Sr·. general Oliveira Vallnclfin, Senador pcln l~slacln rio Sr.r
gipr. - Inteirado. 

O Sr. 3" Secretario (scl'1!'inrlo tlc 2") declara qne não hà 
pareceres. . _ 

O Sr. Pedro Celestino - Sr. Presidente, havendo pt·opo
siçíics sohre as quacs a Commissão de Olll'as Publicas t.em do 
~e pr·ommciar, c não podendo clla se reunir·, devido :í ausencia 
d<' dons rlr. ~cns membros, os Srs. Silverio Nery r. Ramns Caiado, 
1 rrrucir·o a V. Ex. qnc nomeie os sons subsl.il.nlns. 

· O Sr. Presidente - Nomeio para a Commissão ·de Obras 
!Pnhlicas, em snhstiLnicão nos SPs. Sylverio Ncry c Ramos 
r.ni:Hlo, ns Srs. Lalll'o Sndrt\ o Vida! Ramos. 

Conl.i111la a hora do expediente. 
(O Sr. Presidente )Jassa a cadeira da prcsidencia ao S1• .. 

Cnnha Pcd?'Osa, /' Secretario). 

O Sr. A. Azeredo - Peoo a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre,Senador. 

O Sr. A. Azere'dJo - Sr. Presidente, chamado nomi
nahncnle :i falia pelo meu illustre amigo, Sr. Senador Alvaro 
de Carvalho, que, infelizmente, não se acha presente, não 
quero deixar de corresponder ao seu a,ppello, occupando a 
tribuna neste momento para fazer algumas considerações de 
ordem polilica. 

· Ouvimos, e com grande prazer de minha parte, a eloquen
te oração pronunciada pelo illustre Senador pelo Estado qa 
Bahia, na qual S. Ex., pontuando algumas passagens da candl
datura presidencial roferiu-se com certa ncrimonia -. per
doe-me o illustre Senador a expresslio - ao honrado Presi
dente do Estado de S. Paulo. 

As minhas ligações de h a mais de 'trinta annos com a terra 
paulista, com os seus homens, 'com os velhos republicanos da. 
quelle tempo, obrigam-n:e a dizer algumas .palavras em ho
menagem c para fazer juslíoa ao honrado Presidente daquella 
l!:stado. 

O Sn. MoNiz SoDR.E - Mas não houve nenhuma acrimonia 
cm rclncão a S. Paulo. 

O Sn. A. Ar.rumoo - n~riT:o-mc no seu Presidente. Si eu 
lliÍO conhecesse do sciencia proprin n illuslrc brasileiro que 
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preside o.~ rlrsl.inos dnilucllo Eslnrlo. si niil'l rcconhcersso a RU:l 
rlcsambiefio prs;;on! c Jlnlil.icn, nfio viria r!rrr.nrlrr· n Rr. wa~
hington J,nis ncslo momento. 

S. Ex., o illusl.rr. .Prcsirlrnlr de S. Paulo. l.rm alcançado 
todas as posiçGcs no .'lon Esf.ado srm ,i amais as havr>r plni f.rnilo. 
Deixou ele sm• Deputado porque não o quiz ser. 

Habitando S. Paulo. procurou cxclustvamcnfe Lral.ar do~ 
.interesse daquelle Estado. Ainda ha pouco, quando se falou 
que S. Ex. poderia vir pr·estar sor\'JÇos no Brasil, no Congresso 
Nacional. prol.eston, dizendo sempre que prc.reria conLinnar no 
Estado de S. Panlo. onde estão ligados DS seus inl.cresscs •[l'OII
ticos, os seus interesses pessoaes e os da terra que adoptou. 

íE, Sr. Pl'esirlenle. comn, snlJrll as candidaf.uras prosiden
ciacs, flU ouvi, segundo j:í. J'llferi no meu nlf.imo discurso, do 
pr·npl'in Rr.·. Wo~hinglon Lnis. que S. Ex .. absolulnmcnl.r. nfio 
desejava essa posi.~iio e CJUI) respondia pelos sem amigos, cnr- ' 
religionarios e •r.al.ricioR rio Estado de S. Paulo, pois S. Paulo 
tambem não a dose javu, c.sLOtl habilitado a af!irmar ao hOnrado 
Senador que não' passa de mera phantasia tudo quanto. 
possa trr sklo propalado nn sentido de fazer crer que aquelle 
.illust.m lwnsilnit•o agin rln modo a se aproveitar da situaçãD 
cm beneficio pro'P!'io. nepit.o que o Sr. Washington J .. uis de·· 
clarOJT-me solrnmomenf.rl qne jamais ~eria candidato :í :prest
dencia da Hepnblicn r que ninguem o arrancat•ia do Estado, 
onde. t.oclt;~s nc"l.'l sab0mos, csf:.í pr·esl.anrlo s0rvi(;o.~ Ynliosos. 

O SR. ALFREDO ELLJS - Confirmo as palavras de V. Ex. 
O Sn. A. Azn:RllDO - E cu agradeço n V. Ex., porque é ln

con t.est.avclmenf.e autoridade na mat.eri a. 
O Sr. Presidenfc do !Estado de S. Paulo, em nma longa 

conferencia que t.rJve comm1go, com a qual me honrou immen
sanicnto. clcclaron qne estava prompto a acceit.ar qualquer 
candidato que não fosse de S. Paulo, porque aquella terra nfio 
desejava este elevado .posto. ··· 

E, depois de cif.nr diversos nomes. fixou mais nn dn hon
rn,rJo Sr. Arl.hnr Bernardes, !Presidente ·do Esl.ado de Minas. 

Tendo o meu i!lust.rc amigo, Senador .pelo Estado da 
Rnhia, rrlfcrido qnc honve nma condioão Imposta para que 
-essa candic!af.urn pudr~sr Rr.r realmente proclamada com o apoio · 
do Sr. Pr~sidenlc ela Hi>pnhlica. elevo rlizr.r qnr. niío ouvi seme
lhante coma rlnR lnhioR rlo Sr. Washington Luis. 

I 

O ;;:n. ~ro~rz SoDnT~_;nr V. Ex. rn não onvi r~,;;~a conrliçiio, 
~nns do Sr. Cm·los de Campo;; rm n onvi clara rl positivamnnf.r.. 

O Sn. A. AzllREDO - Agrarla-mc mnit.n o a,parte com qne 
me honra n illnsf.rc Scnarlnr, porqunnl.o ru narroi a S. Ex., 
como ao mcn illustrc amigo Senador pelo Rio Grand11 do Sul, 
·sr. Vo~pnci·n rir Ahl'ru a confrr•rncia qur I ivrrn rlnrnnlr qnn
tr·n llnra~. com o crn inentc• R r. Wns h ington I11 is. · · ·· 

O IS·r. Presirlenl.e do Esta;clo ele S. Paulo disse, é vordadP., 
qnc l.inlrn pr·nl'crencin, na!lncllr momento. rlcpní.~ do ciLar· rli
vcr~~os nome~, prla onnrliclntura do .Prr.sirlonl.c do E::;t.nrln de 
J\!in:li' nr.r·nr·~: mas a rln.q:)jnvn cnm n e.onor>nsn rlP I·Jffn·~ r., 
pnrl nn I o f'l'n nalmal. qn r. nrsl r ronsrn~n PRI ivr~s0 tnmbcm 
p Sr. Pr:esident.e da Republica. · 
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Snn cnnl.rat•in (t inl.rrv~nr.iln do n!Lo ... 
O Sn. Yr.Rrur:r" Pll Anm;;u - O inl.rrn;;,anl.n é qnr, rln~r

janrlo n cnnscnsn rlc l.nrlM, rm rrwimnirn lngar l.ivrssr pr·n
cumrln n ennsrn~n rio St•. Jlr·cslrlcnl.e ria nrpnblr~a. n qrwrn f!ll
l',inn 11111 emi;;sarin .r.lirecl.o. 

n Sn. A. :\zF.mmn - Pordnc-rnc V. Ex.: esse crnissnl'in <li
l'rclo n qtll' Y. Ex. sr. t•r.l'm•r dcvr. l.rr sidn.ou n Sr·. Cnr·los dr 
Gnmpns, nn r>n, n qnem pr·irnrir·n rnnl'inn ns snas irJrlns n 
Prr•sirlr>nlr do J•:st::aln dr S .. Pnnlo. 

O -Bn. VF.RPJTCrn DB AllREJ.T - Fni Y. Ex. quem l.cvc es~a 
n1 issfín? 

O Sn. A. AzEntmn -Eu l.ivc aul.nrização do i'r. \Vaslttug
lon Luis rlr. t•r>l'Pr·ir· ans nwns nmig·11s 1.11dn qnnnln sr JHlARnr·a 
entre mim e aquelle illustre cidadão e a prova é que lhes dei 
eonho•einrcnl.11 ria l'lllil'Pr·etwia q11o hnxia !.ido cr1m o .l'r·r•siclrml.e 
de S . .Paulo. 

Prwtnnl.o. si 8. Ex. queria o consenso gm•al, nã11 pnrlia 
deixar rll' do;;r,jnr· tnmbrm o apoio do Sr. PrPsidcnle da Jtr•uu-
hl ien. · 

Sou r.onl.rnt•io :i inlcrvenr,üo do Chefe da Na~fio na rsro
llta drh' ;;rrn ·•nccP~s•H·r.•s, ;iú o rli;;se c repif.n. 

0 SR. Ar,I'Rlllll1 ET,L!R - Apoindn. 
O Sn. ;\, A7.F:HllOO - Sou connlrario n isso. Já o demon,

trei puhlicamrnl.r, perante 11 pni7., quando impugnri, pr!lo meu 
Jqrnal c nnlcs dr> qualquer oul.rn o nome elo Hlrt~l.r·r mitwir·n,. 
Sr. D:wirl Cnmpisl.a, eomo candidato do St•. AfJ'onso Pr.nna 
á Pt·csirlrmcia r.la Hef~tblicn. ,\nlcJ'i.nrmcnlr. houvera ru im
Jlllgnado tombem o nome de 11m be_ncmeril.o brasileiro, de 
um nmig-n mrn, a qurm qnr.l'ia muilo brm e rpw mrrr.eia irn
mcnsanwnto da Patria, o Sr. Bernnrdin11 do Campos. Fil-n. 
porque S. J~x. tinha sido candidato do P'residcnt.e da Repn
IJI ica de então, o Sr. Rodrigues Alves. Fui contrnl'io a tudo 
isso e mnnifestei-me de modo solemne. 

E~t.ivo rmvnlvido no·s conluios- si i~so merece esse qna
Uficativo - que visaram impugnar a candidatura do Mli· 
nis-tro da Fn7.e·ndn do Sr. Affonso Penna, çnmo havín nsl.atlo 
nnlflriormenf.e no lado dos que impugnavam a candiclalura rln 
Sr. Brrnardino rle Campos, fazrnd11 lcvnnt.nr, nr~Rfl r.nnlu:in, 
o nome do Sr. AfJ'onso Pcnna. 

li-Tas eu niio posso recusar, c nr,·n hnm dos Srs. Srnadrwr>;; 
o .poderá tambem, o direito de um Presidente da Republica se 
int.Prcssar pela solu0ão do prob!t}mns dessa natureza. ln~ 
trr·r~sar-so não quer dizer intervir. 

0 SR. ALFREDO ELLIS - Apoiado. 
O Sn. Jr,;noNY::Iro MoN'L'EIRO - E', nlé, um dever. 
O .SR. A. AzEREDO - Quero com isto dizer que o Chel'e 

da Nacão póde aconselhar aos seu amigos, neste ou naquelle 
Armtido. 

Devo confossnt'. cr.11nludo, que, fltHtnrlo nm confcrrmcia 
r•nm n Sr·. Pr·rsiclrnle da nrpuhlicn. Jlw n•laiPi, rJryirJnnwnln 
alllrwiznrln. 11 (]llr me ltnvin l.rnnsmil.l.irlo n Rr. PJ•esidllnlc do 
E;;l.ndn rir 8. rPnnl11.' S. Ex. dr.clnt•ntl-1110 qttr ora essa nm~ 
qmsl.iio perl.inrnt.o nns !ronrons ·Polil.ic"s- a de rcsolvm· Hnht·c 
a cnndhlalum At•l.hnr Bornarr!rs ou sobl'e outra qualquei'. com 
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as rttH\cs, cm momento opportuno, (]iria se estava on ni'ío <lc 
:wcr,,·do. Tsl.o se passou cm 11n1a dns vcr.es cm que csl.ivc com 
n Rr·. Presidente (]a Repul1lica, em occasiilci cm que S. Ex. 
~c ('nconl.r·ava cm Pctropol is. . 

Quando estive em S .Paulo, declarei ao seu illustré Presi• 
<lcnl.e rtuc o Sr. Prcsiclcnl.e da 'fiepuhl ica à iziu aos seus umigoR 
qr1e não a•dmil.i.ia que se lhe fallassc cm candiclatnras prcsiden
cincs ant.cs de .iulho ou agosl.o, sondo pura mim 11ma honra o ha
wt·-me fa 1 ado a rr.sj'lcil.o, :mi os de m in Ira J1n.rLida pm·a São 
.l'a11 I n. cm r.nrn()ÇO elo março. Eu não havia recebido do S. Ex. 
senwlhanln decl:wncfio, mas n. rcpet.iu, apezar de tudo, ao Sr. 
Washington Lui;; pnrquo sn!Jia rpw rrn issn n que dir.in o Sr·. 
!>residente da Republica aos Senador•es e Deputados que com 
S. Ex. haviam con11'Crsado. 

O Presilirnle tio Eslarlo de R. Paulo cnl.cnrlia, ·cm fr.ve. 
rn iro - dissc-m'o em abril, quando esf.ive com S. Ex. - qll c 
se nfio devia ainda 1ratar desse assumpto. 

« Prohibi aos meus amigos que me falassem sobre c:in
(]idalurrts prcsidenci:l!eS, porque acho muito cedo c quero pres
tigiar n. opinião do Sr. Presidente da ncpuhlical>. «;l!}ntrctnn!o:., 
nccr·esccntou S. E:;: ... na palestra que cnlretinhn.mos, «penso 
frnje elo modo diverso - penso one as canclidnturns presidcn
ciarcs devem ser prccipil.udas, afim de que se trn.nquilliz!.' u 
paiz, e as correntes politicas se manifestem sobre n. escolha do 
ranrlirlato que d,evo i'Ucccder ao actual Presidente, evitando .. se 
pcrLllrba~.ões da ordem, evitandp-se compromissos de on\.r'!. 
natureza, que podem prejudicar os interesses dn. NaQi;r,,l> 
~Nesse cuso penso~. contimiava o Sr. Washington Luis, <~rrne 
a indica~.ão rlo candidato rlcve srr Jeit.a immediat.amrnl.() rl·r
pois rla reunião das Camura~l>. 

Ist:o mesmo ·eu repeti ao Sr. Presidente da Republica, 
qnando conversei com S. Ex., em Pctropolis. S. Ex. disse
me, r.m :rr.sposf.a a esta aprrcia(!üo do 81'. 'Washingl,on, que se 
~onlirin rlimi1111irlo si, pm·vrnl.nra, n.~ rnnclidaf.uras prcsirlen
ciars se prrcipilnssrm. F.m lorlo o r.aso. si os 11nmens pnlil.icns 
f'11irnrlnssem qnr rllas rlrvium srr prer.ípif.nrlas. rllr nfi() ~r nr
pori a pnrqnc preferi a 'l'ic~r n m ·J)Onen r! im i nu ido, ma~ cnm 
trmJ)O suffieiento ainda pm•a cnnl.inuar n. sua nhra (jnr, ()11-
lenrlia. devia tnrminar no seu Governo. 

o~ acontecimentos, sabem-n'o o Senado c a Nação inteira, 
fnrnm se precipitando. Não sei quem .foi o maior m1tor para 
sr r responsabilizado por essa precipitação. 

'A verdade, po!'ém, é - e ninguem póde contesta.! -a - que 
houve erros de ordem politica em todo o correr dessa dis~ 
cnssii.fl. F., si cn ip~lClessc tr.r frilo pr.cvalf\ccr ns minlHlS ir],':as. 
fi1•. Presidente, a apresentação do nome do Sr. Arthnr Ber
nardes .seria feitit perante os chefes politicas dos Estados c 
Rcus respectivos presidentes por inf.ermeclio da Cornmiss:io 
Directora do Parl.ido Republicano Panlisf.a, como francamen
te me mariifestãra. 

Não sei 1l0rque núo se fez esta combinação. Ent.retnntn, 
·erum estas ns minhas idéas. 

tO ::\t·. l\fONJ7. Soom~- F.nliin V. Ex. ·csLC! de plr.no accl',t•rlo 
commigo neste ponto .. 
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G Sn. A. AZllllEOO - nesolvernm, Sr. Presidente, fg,z~l' :i 
-,\icil.nção nos homens •rolil.ico~ dos Esl.ndos por inl.crmedio 
n rlons illnstrcs hrnsilcirns. rln rcprcscntnr)ãn nnlit.ir,n indi~
nl.il'cl r, de mrrrcimrnl.n inc.rmtcsl.nYcl, havcnrlo apenas a 
llc;:nr-sc conl.m cllcs o serem umhos mineiJ•os. E essa mcoria. 
!felizmente, Sr. PrCRirlenl.c, pcgon cm rotnoüo :'ts cn.nrlirlntn
a~ :í. vicr.-presiclcncia ela n•r.pnhlirn.. 

Dado o primeiro passo, tendo sr. pJ•ommcinclo tnrlns os 
~slnrlos 11111 favor rla cnnrlirlnl.nrn Bernardes, cxr·cpl.n J.ão só
lCnl.n o nio GJ•andr, do Snl. pm·cr,in f]llO a qncfltfío estava re
;nlvida r CTnr ninp;nr,m mni~ porlm·in voll.nJ• ni.T,:h, rpwnrlo. a 
)!'npn~il.r' rln canrlir.lnlnra :'t Vicc-Pt·r~iolcncin. 1'1om·r n rlissi
tcnr.in, como todos sahrmos. 

Si ainda f]L1Undo fnrnm Co)nStlHuclns os Estados. lr,vnnilr1 
t.penns o nome do Sr. Art.hn1.' Bernardes. tivesse sido lcmhra-
Jo famhrm o de qual[jner onlro brasileiro, claquelles [jne es
.ivrram cm discussão, do meu illnsl.rc amigo Sr. Dr. Seabra 
)ll cln Sr. Governador rln :rer.namlmco, cerfamenl.n não estn
·iamns agora nas condições cm que nos encontramos. Es~a~ 
·.anrl i ri almas teriam sido adoptadas j)Clos Estados r nen ht1ma 
·!issiolrncia se rlnria mais tardo. porf]nanto. ao mesmo fcm'pn 
·m CTilC se leria falado rm relnr•ão no successor do PPcsiclrnlr. 
le Republica, Ler-sc-hin resolvido tambem a candidatura :í: 
Vier-Presiclcncia. 

Mns no'os vimos como se fr1. o pleito para as canclirln:
lnr~s :'t Virr-Prr.sirlcncin. 

En havia sido conviclnclo, Sr. 'Presidente, - e ahi esti 
·o motivo por que disse que era a unica vez •que tinha :falado ' 
rom o Sr. Pl'csidr.nfc cln ncrlllhlirn n respeito das candida
turas prcsidenciaes depois de minha visita á Petropolis, pelo 
illnslrc Sr. "Prcsidrnlr. da Republica. repito - para conver
sarmos, no dia 10 ou 11 de maio, sobre esse momentoso as
sumplo. · · ., 

Convcrs:imos por espaeo de duas hora~. e S. Ex. me rr.
pcl.iu, o ane ora trago no conhecimento elo SenadJ', que não 
1.inha canrlirlnlos nem á presiclcncia nem :1 vice-prcsidencia da 
ncpubtica. FnJiámos so'brc todos os nomes palpaveis: S. Ex:. 
pontuava cada um rlellcs, mas snm absolutamente se manifes
tar por este ou .por aqliellc. Ao despedir-me de S. Ex., trazia 
a convi·cc.ão de f]lle renlmenle S. Ex. nfío tinha candidatos; e 
enf.ão. ·como nra rlo meu devf'r. 11111a vez que cu .i:í. me havia 
manifest.nclo francamente ao Sr. ·washingt.on Luis, pela r.an
didaLura do Sr. Seabra, nr.ssa mesmn noite resolvi cscrev~r 
11ma cartn no illnst.rc presidcnln de Minas Gcrae~. nüo lho s:l
licif.ando que adoptasse a candidat11ra Seabra - ve.in bem o 
Senado - mo~ nclmselhandn nu lembrando n qne, junto ar~<; 
sm1s amigos. fizP-sM com qur. e~se nome pndcsse prcvalcccl' 
como candidato :i Vice-Presidencia da Rep1.1blica. 

Altí rnl.ão, !Sr. Presiilr.nfr. nem os rcpr~srnlnnlcs rln Bnhin. 
nem •O'S rcnresent.antes do Pernambuco -· pela data posso pro
val-o - tinha procurnrln nnrl\sr.nlar os governadores dcss~s 
dous Estados como candidatos á vice-presidencia. 

necohi a resposta do Pminnntc Sr. prcsiclr.nt.c do E~tndo 
rlc .i\f.inns. r. com clla no hnlsn. fui snlicít.nrlo .pelo meu illn;;trc 
nmip;n. l~adcr ela Camara dos Dennf.arlo~. Sr. E~facin flnimhrn. 
para termos 11ma c.onJl\rcncin, f]ur. se rcnliznn c da qllal foi 
objeclo ::t candidalurn do Sr. José Bezerra. 
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E,.;f.nndo a ;;nhit· rlc minha casa qmmdo S. Ex. me pctli11 
pn.1·a J cspemr, Pl'cferi re&pondCI'-llic pelo l.clephonc qtw, ClllUfl 
ia saliit· nttr]nr.llc inslanlr, pa~;;uria por sua casa, afim 1lr. :ü
tendcl' au seu pcrlido. O íll11sl.rc cn!.ãn lea.drn· c.la maioria c.la Ca
mara elos Dcpnlados J'Ccehcn-mc, como velho amiB'O n:en· ílue 
,;, ~~ nw oxptw. o motivo da coni't't'encia ~olícitada, rJUc vís:wa 
o mr.n ap:1•io, que narla vale ••• 

O S. •r,\Uw o E FnoNTIN - Niíf!. apoiado. 
u Stl. A. Az1m1mo - . . . ú candiclutum elo SI', .rnsé Be-

7-•'l't'a, uc(:l·c;;contanclo-mc S. Ex. que essa candidaLura sr:J·ia 
ai:(l'adavc! no 81•. l'l'CSicicnl.e da fir.puhlica. 

l~~<pcro fJIIC a memoria me não Jalhe. 
Jlospondi ÍllllnNiiatamrmf.r. an meu illusl.re amign. Depu

lado l~Riaeic Cnimbt:a, que não lhe podia Rl'l' agJ•arlavPl c qnr. 
~~~i.r·anh:wa mo di;;srssc S .. Ex. c~lm· n Sr. Pt·osidr~nl.e da nn
Jillhl iea c!n arl',)rrln com a candicl:li.Ul'a do Sr. J11s!\ JJezcr·m; 
Ji"l'q!lan!n, rlia,; anl.cs, S. Ex. mo havia nfl'il'llladn, duranl.(• 
r:uas lto1·ns dt• paleslra, que não Unha canclidaLos, JJr.nJ we-
1''1'nncia~ to que a escnJha ficm·ia exclusivamente nas mãos 
cln,; linll1J)ll~ p11! it.iem< do paiz. 

·O S1·. Eslnr.in Coimiwa cst.ranhou a minha declarar,iin, an 
qnc lhe ac~1·cscenLt:i que poderia levar ao conhccimcnt.o do í'l'. 
l'l'esirlnnlc da Hrlmhlica, porqnc !". F.x. assim me havia rnspon
dirln. 

Tirei do bolso a carta, que f.razia, do Sr. ArLimr J\<.1!'
nardns, c que é conhecida do meu il!usLrc amigo, Son:ulm· pc!:1 
Esl.adn da Bahia, e qn13 dizia, cm res].}Osta á soliciLa()flO que cu 
havia ,feito cm favor elo eminente governador deste mesmo E~
f.atln, que S. Ex. estava impedido de intervir directamente cm 
11111 cnso como esse, em que era parLe, pois não podia cs/.ar 
dcsagTadando a um amígJ. . 

E Lan/.o era assim que, a diversos amigos que lhe :foram 
falar a respeito da candidatura do presidente do Estado do lUa, 
N .. Ex. havia· duelo a mesma resposta. De sorte que, tlcpnb 
ri c 1 ta ver respondidCl nos amigos do P1•esident.e do Esl.adn do 
J:io q11e não podia intervir no pleito em beneficio de qunlq!lrr 
canrlidaf.o á vice-presidencia da Republica, S, Ex. não ipoctia 
acceitar a minha indicacão, ou attender o meu pedido cm r·o
lnc.ão no nome do Sr. 'Seabra. 

O Sr. Estncio Coimbra vciu ao Senado pedir-me qufl 
falasse no Sr. Presidente da Republica. Não o tendo eu feito; 
e~;;e i!lustrc Deputado insisLiu, quando na Cn:mara tratavmnos 
da o1•ganizaciio da Conven~ão, o então lhe disse que, si o 
SI·. Epítacio Pesstia me chamasse, cn iria ao CaU.r•l.c. 

neechi cssr chamado, inrlo a palacio rnl.r.nrlrl'-1110 ~nm o 
S1·. Jll'e~idcnle da nepnhlica; mas S. Ex., depois de meia hnra 
de palestra, não se manifestou a •favor deste ou daqneJie 
(':tnrliclnl.o. 

Nii? sei, po_ü:, ST. l'rcsidcnt.c, qt~acs foram as razõ~R qtHI 
<1111 nrti11l~aram, a nll.nna hOl'a. n eani:hclat.um dn meu ermncnl.r. 
rrmir;·o, p:O\'PJ'narlm 1!0 F.Rinrln rln ·~Itwnnltfin. O I'Jllf1 ~~~i ,\ qnr>. 
quando 80 t.rat.ava rJoo levantar a candicl:lldLura do govrJ·nador 
do F.~l.achl dr. Bahino, cu tive a honra rlc dirigir-mo ao f\r. TJt·· 
l1ann Snnlns, po1linrlo n scn apoio :í. candidat.m·n dn Rr. Sr.a
hra c dizomln-Htc mesmo qtw elln 1111) ]lat'CI:ia a maii> acr.rl.adn, 
a mai~ just.a e a n1aiB nppoJ•t.nnâ naquelle momrmlo em que a 
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:alli:.t o.,la\'1!, inl.eü·aliiCIII.e un.il'ieacltt l! quu o nu~~u t.levcr em 
;usl.enl.ar o nome desse illustrc brasileiro. 

'A resposta do .::r. Urbano Santos foi accuiLando a catt
litlal.ura <.!o St·. Seubm. Creio que o hunraúo ~cnudur pelo 
;~sw.do da Bah1a lambem LCVCl conhecimento dessa resposta. 

O f::i11. MoNr~ SolliU1 - J~' verdade. 
· O SH. A. Azwmllu -- EsLava tm, pol'lanl.o, tl'UillJUi!!o, niin 

pudendo ima:;inar que pudesse, dcpoi~, sur:;ir a candiualura 
dt! ct•Iwilia~ão, scnclu aprovei Lado o nome do meu homado 
tt111ig(l, Governador do Maranhão. 

Dcp0is da divulgaç.ão dessa cuudidaturu, cuLeudenuo que 
clla seria prejudicial aos interesses políticos do momento, que 
ellt1 viria prc,judicar a caudidaLma do Sr. Arlllur Bernardos 
- porque Lenho longa expcrioucia, pO!'CJUe óonher;o bom 
os lwmons o sei onde i'Slú o inlcrossc verdadeiro, o interesso 
pulilirJo e o interesse parlidm·io - não tive duvida neJillUIIJU 
ue que, com u ext1lu~ão do nome do Sr. Seabra como con1pa .. 
nhciro tle chapa tio Sr. ArLhur Bernardes, a ~ot·Lurhacão sc
l'ia inovil.avel. E neste p~Jnlu, ·Sr. Presidente, fui um vct·da
cluit•o videnlo, possuindo documcnlos preciosos lJUe jusLifi
ewu a minha asserção. 

Nfio doviamoe ler illusão a n•speiLo, p0t'que o l'acLn rlo 
~c do;;ligarom os elementos valiosos que trazia o Sr. SeaLra 
!Jnllin, incouLI)sLavdnwnlc, animar a LonLativa de outros 11<1 
,;onl.idu \lu fazot· pender a opinião para o seu lado, Clilhma 
já l.ivesse111 acceiludo a candidatura do Sr. ArLhur Dernardes. 

~l'clcgl'u.pllei novamenl.o ao Sr. Urbano Santos, ollarnamlu 
a ~ua aLluncão vam 11 facto e dizendo-lhe que não devia ac
uuil.ar u smt candiclal.ura. O meu illuslre amigo declarou-1M 
lfllC liuhu entregue o caso á sua bancada, afim de que essa iJ 
resolvesse. 

Ora, nós sabemos cp.1c, quando as dcllisiícs ele tJUcsltk:; 
Ct>il1u ussa ficam entregues ás bancadas, ellas resolvem sciii
PI'C cm favor- elos senR ehei'cs, elos seus amigos, elos govul·na
Liurcs u1.1 do:; presiclcnl.os de E,;Ladu. l:l;;o t! muilu nat.mal. " 
as.~irn J'oi que ü Sr. Urbano Santos acabou ueceil.anclo a in
dicação cl11 :;cu nome tt Vicc-Prcsidcncia da Rcpu!Jlica. 

Não füm i.,so, Sr. PI·csiclento, quem podm·il conl.csl.m·, 
aqui oi:1 J'ó!'ft daqui, que as candidaturas llSluriam accoi!.as, 
que IICllltnma pcr'lurbat;i.io haveria, clcsclc que l.odos se aclia
vrnll de acc(lrdo, com cxcep!•.ão do Rio Grande do Sul, ua ac
cciLa~üo do nome do Sr. Arllmr Bcrnat·dcs? 

O Sn. JrmoNY::\10 l\ION'mlr\0 - i\lcdianLc um :.wcôrdo; por 
.imposição ninguem ·a acceitaria, · 

0 Sit. A. AZEREilO- IR; pot• llllC o ltío Grumle du Sul não 
ucc•Ji !.nu a enDdiduLura do Sr. Arlhm· BeJ·nardos? 

Pot• que osso homem é indigno '! 
'l'Ol'<JII() 1\ÍÍII I inha liiCI't:CÍIIIl'lli.ll~ IJUI'il c'ti:m i'UllC~ÜO? 
:\üo, S1·. Prcsillcnlc. 
O !li·' Gi·undo dtl Sul enllnt~IIU a qul',;lüo en1 l\111 pnnl11 de 

vi.;l.:t nlllil.n •:.spt't:ial: exig-iu do :31' •• \l'llllll' ncrnaf•ilc.~ Ulll acto 
que dcmon~Lras~e· as suas idóas; uma manifcstacão, uma en
trevista, emfim, onde' o hom·ado Pl·csidenLc do Estado de 
:Minas pudesse dizer quacs os principios que defenuc, afí.III de 
qLlC uq,wllc E:LudtJ aduplas~c a tilHI CilUdldllLum. 
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Ureio que. lil:tnil'e~l.anrlu-nl•~ desla JlillllCira, nãn posso sc1~ 
contestado pelo. meu illustre amigo, dignq Senador ![)Ola. RIP. 
(.irando. 

O Su. VESPUCIO m: Awum - Jt'~ declarei as razões, cm 
discurso al]ui proferido scgunda-J'cira ultima. 

O Sr.. A. A:'.BrtEDo-Ora, si a questão fosse de programm~, 
mcsmn '' Rio Gmude elo Sul não teria impugnado essa camlJ
clatura se 1J Sr. Arlhur Bci'Tiardcs manifestasse publicumcnLe 
as idéas I'Cclarnaclas por aquclle Estado. 

O SR. MoNiz SODRÉ - A dissertaçãq dq iL!ustre · .~enador 
é a confirmação das affirmat~vas que eu fiz n.o. meu discurso. 
de honlem. Exactamente todos esses Jactos que V. Ex. acaba 
ele catalog'Ur desgostaram o paiz c incompatibilizaram .o Sr. 
Arthur Bernardes com a opinião publica. 

O SR. A. Azmumo - l'or que? 
O Sa. MoNIZ SoonÉ - Eu .iá o disse claramente hontem, 

alélll do pouco apreço que S. Ex. deu ás convicções mani~ 
festadas pelo Rio Grande cln Sul. 

O Sn. A. AzllRJmo - Não, senhor; não foi assim. Não é 
verdade-. Pcrdôe-me V. Ex. · 

O Sa. 1\JoNIZ SooRÉ - Toda a bancada mineira foi a pri
.n.HJÍl'a a tomar 1uma dei i!JCI'ação, indi canelo outro candidalu. 

O SR. A. AzEnEoo- Não Joi. V. Ex. não iem razão. 
o SH. MONIZ SODI\1~ - Essa é a questão. Não houve ne

nhuma outra banmicla que fizesse a indicação do nomo do Sr. 
JJ1·bano Santos anlcs da bancada mineira. 

O SR. A. AzEnwo - Quando fez e lia essa indicar;ão? 
O Sn. MoNiz SonnÉ: - No dia 5 1·ouniram-sc os membros 

da bancada c delibcnu'tlm aeceiLur a candidaluru do Sr. Ut·~ 
bano Santos. 

O SR. A. AzEm;oo - !\las isso não tinha sido l'csolvido 
nn dia 4? 

O Sn. MoNIZ Somu~ - Por quem'/ 
O SR. A. AzEmmo- V. Ex. deve sabe!'. 
O SR. MoNIZ SoonÉ - Nf~o sei das combinaoücs clandes

tinas, nem dos tacs conluios. O que pnsso afl'irmar é que 
quem resolveu a candidatma do Sr. Urbano Santos foi a ban~ 
cada m iucira. 

O SR. A. AZEilllDO - Não, ~onhor. V. Ex. está cnganacb. 
O Sn. VllSPUCIO DE AnnJm - Esses factos surgirão na~ 

,!.uralmente, Já o. estão o é natu~al que ~ragam mai~ esse 
pedacinho para o Scnaclo. 

O /SR, A. AzEREoo - Em seu discurso mesmo 'S. Ex. re
feriu que no dia ·'í de junho (snbbado) tinha ficado resol
:Vida a candidatura de eoncili<Loão do ST'. , Urbano Santos. 

O Sn. 1\IoNI~ Somul - Não pt•ecisei a data. Al'i'irmci no 
meu discurso de ltontcm que a responsabilidade cabia a São 
;J?aulo, desde quando o .Sr. Haul Soares havia affirmadQ 
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cslar rcso l v ido a a c cu i Lar llllt t.crceiL·u num1~, veJa,; suggcsLue:; 
tio l)l'(.!sidunLc !la Cumura du:; L>epuLado::;, e, convcncii.lo dis:;u, 
levou ao cunhccinwnto do St·. Presidenlc da llcpublica, quL' 
concordou com a opinião <.lo Presidente du í..!umara dos JJeDU· 
Lados. 

O Sn. A. ~EHEDO - S. Ex. está. aLLribuiudo a responsa
bilidade uo Presidente da Gamara dos Deputados'/ 

O S11. lllo::-<Ix SounH - A S. l'aulo, lleclarei llontem no. 
meu discurso. 

O Sn. .A. AzEnlloo - Sr. Presidente, não entro nessas 
imlagauõcs. :'ião sei como surgiu a candidatura do Sr. Urbano 
Santos; mas V. Ex. es!Já vendo que foi sómente a exclusão 
do Sr. <Seabra ú Vice-Presidenci.a que fez com que se tor
nasse impuLrioticu, não nacional, a candidatura do S1·. Artbur 
Bernardes. · 

Se não fõra isso- já disse ante-hontem muito clararnento 
- teria sido auceito o nome do Sr. Bernardes por todo o paiz, 
inclusive pelo meu illuslrc amigo Sr. Senador Nilo Peçanha. 
E S. i~x. dou as maiores demonstrações disso acceitando, de 
publieo o no1nc do Sr. Artllur Bernardes, levantando, quasi 
ao meu lado, um viva ao Sr. Presidente do EsLaclo de 1\linas 
Gcraes no dia da sua chegada du Europa.. · 

O SIL MONIZ SoonH - O Sr. Nilo Peçanha já cxplicllu 
isso claramen.te, , 

O StL. A. AzEHEDO - O Sr. Nilo Peçanlia acccitava a cau
didatura Bernardes, embora não comparecendo ú Convenção., 

l>orLanto, a qucstãf unica g-irou em torno. da Vice-.i:'resi
!.lcncJU. Nc:;tu ponto, acho qu() o honrado ::lcnador pela Bahii} 
tem toda a razúu. Si se t;vc'·S~ sustentado a cundiclatura d;J S1. 
SoJabra, estaria liquidada a situação, tudo estaria dentro dos 
trilhos, não haveria clil'ficulclacle ncnlruma c ninguem estaria 
impugnando a candHlalura Bernardes, nem inventando cousas 

· pum depOr contra o seu bom nome, contra as suas qualidades 
do lLLnnum educado, c01·tcz, illustre o incapaz de usar cta pa·lavra 
!Para oi'fender a quem quer que seja. Gomo. as. que lhe são, 
atLribuidas neste momento. 

Não fosse isto, e não teria surgido esta famosa carta, 
·que tudo mundo vil log·o sct· apocryplJU, c, se aJ;,;-umu dttvidu 
Jllll'VCntut·a a i ntla sobJ•ocxisl.e, é vurqu c a cxplor~u;üo cm torno 
della tem sido enorme e está sendo conduzida com certa ha
bilidade pelos seus 1~ancorosos inimigos. Está acontecendo 
com essa carta o que acontece sempre cm todos os casos de 
falsi>ficacões. · · 

Nós vemos corno estão sendo exploradas as cartas falsi
ficadas c ele que fórma se csLú procurando cnvo·lvct· ncllas o 
~~xet·e i·Lo Nacional. , 

Pois haverá, 'Sr. Presidente, um só membro com assento. 
nesta Casa ou fóra daqui, um só cidadão de 'bom senso, quo 
pudesse acceitar sernelllanLc absur·do de qu!l o President!l do. 
!Estado de Minas .tivesse cscl'ipto uma carta daquella na
.Lureza? ., ; '··'·'J..<f!J,ll 

E, si realmente elle a Livcssc escripto, havcl'ia neste re-
cinto quem pudesse apoiar a sua candidatura? . 

. O Sn .. :VESPUC!o Dll ABREU - E' bom registrax·-se issg.... . 
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o ~a. A •• \zeiumo - p,)de re:;i~Lrat·. Si ]JurvenLura ~13 
!JUde.ôse rn·ovat· u nlJstu•du, se pu~.lc:;se provat• a calumnia, ~o 
l'llflt•,;st! JH'0\':11' a Ílljlll'ia Clllll ÍUll lll\qUPilt• diiCllllll'.lllU, ll.l!U 
stwia e11 qu<!IJI d(•sse u 'tneu ,·uto au ::ii'. ;\t'l.ltlll' Het·nut•de~. 

Mas quem po!lcrú negar a falsidade dessa cm· La? 
V. Ex. veja bem, Sr. Presidente, que o proprio dir'eeLu~ 

do Cor1·eio da Manhã teve~ por momentos, duvidas quanto u 
sua veracidade, procuranao appellar para o laudo de um 
ltouwm acima de qualquer st!Spcir;.ão, como,; o gencrulllonduu. 

E quando se accciLou que se entregasse a esse homem a 
rc.;;olncão do problema ... 

0 Sn. VESPUC!O DE ABHEU - Accusando~se, logo, de pal'-
cialitlade ao general Rondon. 

O Sn. A. AzE!lEDO - . . . 1·ecuaram ... 
O Sn .. VESl'UCJO DE ABnEu - Ninguem recuou! 
O Sn .. A. AzE!lEDO - . . . recuaram ... 
O Sn. VESPUCIO DB .Anmm - Niuguem recuou! O general 

ftr:ntlnn não acceitou a incumbencia naturalmente porque uma 
lias parLes o incriminou de parcial. 

O Sn. A. ·AzBHEDO - !\las V. Ex. viu ria carLa, cm que o 
i llllslrc general dccliiwu do convi Lo para arbitro, que ollc 
nãn ~c l'efcriu a isso. E a referencia feita na eurl.a do Sr. 
Haul Soares ao general nondon era uma confii·muorLn c.ta 
confianaa que o seu nome homado inspil•a a loda gcuf.e. 

EnLrcLanlo, Sr. PJ•t•sidcnLo, jornacs l!ou\'u quo dissct·am 
ter cu solicita!lo desse illusf.re general não acceiLar a incum
beneia de examinar as carlas falsificadas que sa cncont.ram na 
tadaccã(l do C01nio da ;1lanhã. 

Ao conLrario, Sr. Presi.dente l Si eu pudesse intervir: 
.i unto ao meu illuslre a migo, o Sr. general llonúou, seria para 
eonvcnccl~o de que a a~ceitnssc, tanto eu eonfiav:. no laudo que 
cllu desse, examinando pericialmcnLe as cm-Las c verificando de 
que lado estava a vcrdotlo ou a falsidade. Si eu .pudesse intoL'~ 
vi1·, ~i nãu Tos~e uma queslilu de eOII~ciencia, ulll que um indi
viLluu não púcle pedir ao juiz que manil'osl.c as suas inLcnuõcs 
lH'LÍI'iamenLc, cu tcl~o~ia t'cil.u. 1~ assim procederia porque es
tou cerlo que essa quc~Lüo csLaria ho,je terminada. Estou cct'~ 
lo Llo que o laudo opinat·ia pela Jalsidude .das ca1·Las ! E, ~i não 
!fosse essa a sua conclusão, ostaria tambem a questão liquidwda 
TlUl'LJUe, culão, procedente ou improcedentemente, elle tel'ia 
hvratlo a sua decisão. 

0 SR. VESPUC!O DE ADllllU - LDióO, o nobre SenadO!' arl
miLlu a hn)oLhcse da aullienliciduclc da~ ca1·Lns. 

O Sn. A. AzEn!loo- Não! Não admiLLo,'de forma alguma! 
O Sn. VllSPUCto DE Anmm -·Mas a argumentação de 

V. l~x. está IJI'ovando que a atlmil.le. 
O Stt. A. '\f!.J~I\lmn - g~l.uu Ul'!l'LHuoutamln ,iusl.ameni.•J no 

s~ntido qc mlmii.Lir um Jamlo decisivo, respoil.audo a ot·irml.a~ 
•:(tn em que ~e collocaram os adversarias do Sr Arl.hur ller~ 
nurac!. · · 
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Não! Não admil.l.o a ilypol.lte,c! i'iün podia aLlmiltil-a, 
porque um hurnem de cnn,;eieneia, um hllmcm de bom senso, 
nãu pude act·cclilat· na vcraeidmlu dessa::> carta:; ! 

O Sn. VESt~ucro DE :,~umm- Is:;o sem provas. Desde que 
hajam ]Jl'ovas, é um dever acreditar-se. . . 

O .:3n. A. Azlltmuo - Senhol'c:;, j:'L di~iu Descat·lcs que, 
quando ha leis em excesso, ha .pre,juizos cm excesso nas sen-
1.cu\ias o nas decisões dos ,juizes. Pot· isso, entendia aqucll c 
notava! philosopho deverem existir apenas quatro preceitos 
instiLucionaes - quatro preceitos logicos, para determinar a 
hüa razão. 

O pt·imoiro, o elo exame rig-oroso da verdade, a conscicncia 
da verdade, para que a justiça não possa ser; prejudicada, na 
l.ri!ha elo caminhos tortuosos! 

0 Sn. VESPUCIO DE ABREU- Esse é ([UI> é O caminho ver
dadeiro. E' o caso de dizer-se corno o proprio Descartes: -
JiOst h.oc CI'(JO 1l1'0Jlt'e1' hoc. · 

O SH. A. AzEn!loo -·- Nós, que estamos iuLcressados nesse 
vloito, eslubclecamos a verdade ! Estabelecida a verdade cu 
e~l.ou l.lorlo de que o honrado Senador pelo Rio Grande do 
Sul não me daria o aparte de duvida em que, porvcntu!'a, 
ainda se possa encontrar cm relação a essas carlas. 

· A verdade está csl.abele.cida! Ning-uem póde duvidar da 
sua falsidade. 

Lamentei que, quando· o digno director do C01•1'e·io da 
Manhã propoz que a questão fosse julgada pelo. general 
HondrJn, esse ,julgamento não fosso irnmediatamente feito. 

S1 esse não fosse feiLo jit me bastaria - para toda a 
gente devia bastar - a manifestação do Sr. Ruy Ba!'bosa, 
nit.ida, justa e nobre. l\'iio qui~.eram, porém, acceital-a. 

Pois bem, Sr. Presidente. ou 'acceitaria a· segunda. tanl.o 
mas quanto o director do Cor1•eio da Manhã promettia re
cuai', se, porventura, rcconl 1 ccesse a falsidade dessas cartas. 

Infelizmente a Jmpren~a elo onLro lado procurou rnalsi
llar o C'01'1'Cio d(t Na.nhü nesse ;;r.uLido, o que deu cm resultado 
o modo desabrido do director daquelle jornal em relação a(} 
proccclime:Jto. do geneml Rondon, recusando acceitar a incu:n
bcncia de ser o arbitro na questão. 

i\las não l'icO'l nisto a questão; lcvaram-n'o para outro 
f.ct•r·cno, envolvendo nella a classe militar. 

Healmente existindo a c!Ltvidu, .cnl.re os que ~ustentam o 
St·. Arthur Bernardes e o.'l que o combatem, do qne a~ carta~ 
~üu l'als:is ou verdadeiras, 1í natural que os espíritos mais 
oxullados possam acreditar na authenLiciclade desses do
l:umcntos. · 

Para argtllnuutat•, Sr. Presidente, é assim que devo con
ceber a situação cm que nos encontran1os. 

Mas como provar qual foi o procedimento dos intcres~ 
~ados, islo é, do supposto deslinatario c do Sr. Arthm· Ber-
nardes '! l · . . _ 

Nada poclcnlos contm clles, pelas nossas JoJs, stnuo pelo 
cx.amo pericial. . . 

Eu l'ui de opinifu.t que se I) fizcss~ I!ntlt~dutl.amcnLe, 
mesmo sem provoito quanl.o ú prova da crJmnmhdadl.l dentro 
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du nosso COLligu Penal, J'Ontuu au JllCIIOS os inleressados pl)o• 
tlia111 ehegaJ· a 11111 rcs11ll.adú deJ'inil.ivo. 

O 110oso Uotligo /Penal c de l.al modo omisso Jlusse scn-
1 idu que o vru]-'l'io dirccl.ot· do Correio tltt Mctnhil póclo re
eusar a cnl.rcga das carlas. E é por isso que cu cnl.cncli que 
;;u dcvcl'ia aprovcilur o desejo por cllc manil'csludo Ull sct• 
examinada a primeira dessas carlas por um homem como o 
S1·. general Rondon. 

Mas essa curta tem sido explorada de um modo admira
vel, sendo mesmo cxhibida a cada um dos militares mais 
ex a IJ a dos pa t•a fnzer a comparação da lellra. 

llcailllentc nada é mais facil do que a imil.ru;üo de Jef.f.t·as. 
O ::ln. Btm.TA!vLIN l3.utnoso - N<io é Lão fneil assim, por

[JIIe 1m pr·ucesso~ posilivos, reaes, malllemaLicos para ~;c eo
nhcllcr e julgar das J'alsificaGões Li e originae~. !Porque se foge 
a isso ? 

O Sn. A. AzErLEJJo - Vou rcs~JUndur ao a parLe do hon
rado Senador. Não sei se S. Ex. conhece o lll'Ocesso Lar
t:hcau, cm !Paris. (Sr:anal ·ncual'ivo do S1·. lJeu.jam'i!~ Bart·o~o.J 

Se S. E~. nüo o conhece, vou descrevei-o. 
O Sn. B'"NJAMlN 13.\nnuso - J!'a~a o fn:vor. 
O Sn. A. Azmuwo - lllol'l'cu em Paris um ho111C111 allas

Lado, apparecendo entre os .seu papeis, não direi do credores, 
. porque dizem que não os Linha, em mlios de um individuo, um 
documcnLo á sombra do ,qual reclamava cerLa somn:.a de que 
o m01·Lo llw ,era devuuor. O filho do fallecido, que era o seu 
sccrclario, .seu. sacio, que conhecia todos os seus negocias r~ 
tudo quunLo se passava cm sua casa, declarou que aqucllc do
llUIIIUnlo era i'also. O advogado do porladot· do 1JucunwnLo !1;vou 
a qncst.ão aos Lribunaes. Pl'ocedeu-se ao exame pet·icial. DouH 
periLos, ou antes, dous laudos periciacs-judiciaes, affirmuram 
que o documento de divida era do proprio punho do fallcciilo ., 

A loLLru era a mesma, parecendo g'raphada .pelo proprio, 
10 advogado não se cont.enl.ou, porém, com islo c appellou da 
senlcn()a. Iraram nomeados novos peritos e esses conl'irmaram 
a opinião dos primeiros, isLo c, que o .documcnt.o ct·a 
verdadeiro. Enl.lio, Sr. Prcsidenle, o advogado· procurou rü
cebcr· a quanlia c t•eunindo os ·.papeis, á noit.e, para, no dia 
seguinte, aprcscnLar a sua reclamacrw á jusUça, veri
ficorr que o papel, que levou á luz, por acaso, porque não 
dcsrJjava isso, cerLamcnte, fOra fabricado depois da data do 
docnmcnto, com o qual o seu constHuinLe queria receber da 
Jmnil ia do morlo uma grande som ma. · 

O SR. AN'l'ONJO MONIZ- Isso apenas prova que o exame 
foi mal feito. Não exnminm·arn o papel. 

O SR. A. AZEREDO -Como mal feito? Não; o que se oxa~. 
1nina não é o pwpcl, é a lcLLm. Mas, si o exame foi mal fcil.o, 
~i se devia tambem examinar o papel, onlão no caso dt\ carta 
all.rilmida no Sr. 'l'rlhur Ber·narclos.eslá juHLificada a sua 'l'al
sidade. 

O Stt. BEN.TAMIN l3AnRoso - Então todos esses Lraf.udos 
que existem sobre o ussumpto são falsos, não valem nada. 
f'{Q ouso citado por v. Ex. houve um er~o pericial. 
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O Sn. A. ,\~lmlwo - ]~,;t;i, pm·tanL", ,illsl.ifit:;u.Jn o ::;,., .\t·
t!JttJ' But·nnnle:;, e111 rei<t!!Üo ;i caria publicatla, portpte u pa
pul mn tji!IJ est;i u:;et·iptu: a uat·la que lhe ú attrihu ida roi, 
postcriuJ·tnunLu ;í. data du 3 du j,Lmlw, lithograpiiUdo nus uf
fiuinas tio Eslat!O. 

O Sn. AN'l'ONJu MuNI~ - Bssu ú uriLJ'" caso. 
O Sit. A. Azmuwu - V. Ex. G que mo rc~ lembrar es:;a 

cir(',l!lJIStanciu. Estou bem lcmln·adu dollu. Estou discul.índu 
cnm sinceridade. 

O Sit. Vmil'UCIO D" Aunw - Mas o pa[lCI da caJ•Ia tarll· 
bom Lem a daLa da fabricação'! 

O Slt. A. Azmuwo - ,'ião; mas V. Ex. não encontrará 
uma sú eal'i.a do Sr. ArLlnii' Bcrnat·dcs cscripta cm vapel 
igual au Lia cal' la tJLIU se lhe alü-ibu o. 

O Stt. VE~Pucro D" AnuEu - Aos int.oressado,~ ú quu 
tlUHIPJ'C resolvor a qucslãu, não a mim. 

O Sn. PnllS!DEN'!'g - Lembro au no!Jrc Senadur que c~Lú 
finda a hora do expediente. 

O i:lt:. A. AzEnc:oo- Hcqueit·u u V. Ex., S1·. Presidente. 
quo ~e ti ie;ue eonsuHar o Senado, sobre se me eoncedc meia hora 
de pt·uJ·oga~ãu, afim uc coneluir o meu discurso. 

O Sn. PnEôiDBN'l'll - Os senhores que approvam o requc
rinwnto l'ol'!nulado. pelu Sr. Senador A. Azcmdu quuil'Um 
dat' u sen asscnlimOJttu. 

l<'oi approvado. V. J~x. púllc conLinuar. 
O Sn. A. Azmnmo (conli.111Wnclo) - A;;rutlu~:.o, St·. PI'I'»i

denLe, ao Senado a cunct),;sã" que nw acaba de fazu.t', do Iuais 
meia hora, pat·a Lot·minar o meu cliscm·so. Serei brevn. 

i\! as, lm oult·a razão. Não cslti proscnLc tJ iii usLt·c Senador 
por San J,a Cal.hal'i na, o Sr. Lauro Müllcr. 

Em Lambat·y, ltavia 1:1111 scnhot· llabilissimn nessa:; imi~ 
ta~ües, énpa~ ele reproduzir a lcltra de quulque.t· imlivicluu 
com pcrJ'cir,.ão admiro.vcl. , 

- Apparecen(!o cllc, um dia, nn lwl.cl, di~scram a•, Sr. LaLJ• 
l'O lllüllot' c a mais dnus nJJLJ·ns companheiros de S. Ex. quo 
esse scu!1or Linha uma lirtbi!idadc extraordino.ria, pois era 
capaz de reproduzir a sua leii.J·a do fórma a confnntlil-r• 
quanln an rct:onhccimcnLtl d:t vnl'llwlcim, A,justtu·am alli cn
lregat•-llw as Jit'llll\S pal'a tJIII' l'llr• Jll'tJectle:;so ü imitação. O 
inrliviclnn tirou do bolso etn·Lues om .Jn·unco, pedindo a cada 
um dns Lrcs sonhares que ncllc lanÇassem suas assigna~ 
tul'lls, o J'iearam cnnl'idat.ln~ pt!lo iulilaclut' u ire,Jn 1l0 dia sc
guinLe ;'t ~ua casa pn1·a Yet•i'liuat·em a imiLat,~üo da.-; suas J'ir
:nas. No dia ;;eguiulc, o Sr. :LaU!'O lllüllcr, eomo us seus dous 
11lllig'lJ~, Úll'U!JJ ti casa tlaquullo ddadiío. J~llc til'L'U do !JU!so 
di)LJS etu·lüos, do cada um dellcs pnr·a qr11~ pudessem pot• si 
mesmo, l'nzer n, ct·iJ,icn, e apreeíar a :'iimi!!Jan0a das !)l'O[Jl'iUs 
n~sig-natut·us. ;lfa,; diante do ~ímplr•,; iHspoeJ}iio, elles notaram 
;'t rliJ'J'crcnça da letl.ra, achando cadtt urn. rtuc a sua assib"'H<
Iut•a não rslava seme!llUule. Conlronlanclo os dous carlüoti, 
rli~ia um: 

- Mas is Lo uãu se parece nada com a minha lettra. E~Le 
1 ó diU'eronto, oste m nüo ó rniu. 
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Ct·iLicurarn, emJ'im, a imiLa~.üo, aeltaudo Lodos que o tra
lJallw. nfio cm pct•J'eilo. Dnpoi~ elo homem rn·uwrur ju~lificar
~u, dJzcndo que no dia ~cguiuLe faria melhor, Liruu do bolso 
uns eartões, dizendo serem aqucllus os verdadeiros. De
pois de serem esses examinados, ollc cnLão affirmou-lltcs quu 
o!rnm esses os imiLados. E o Sr. Senador Laura Mullel' o seus 
dous companheiros l'icamm perplexos diante da pedciLa si
milhança entre os cartões firmados por ellcs c os imiludos. 

O Sn. ANTONIO MoNiz - Mas, ncsse caso, não houve exu
mo pericial. 

O Sn, A. AzEREDO - S. Ex. está mo interrompendo som 
razão. 

O Slt, AN'rONIO MONIZ - V. iEx. os tá mostrando que o 
exame pericial ni1o tem valor; mas, nesse· caso, não houve 
exume pericial. 

O Sn. BENJAMIN BAnRoso -V. Ex .. não pódc provar quo 
a cai 'la s·cj a falsa. 

O SR. A. AzEnEoo - Mas estou ,justamente mostrando 
como póde haver engano, 

O Sn. BEN,JA1.>IIN BAllitOSo - Não pódc haver engano. Si 
o perito é competente, não pódc haver engano. 

0 Sn, VESPUCIO DE ABREU - V. E~ estú citando lllll 
caso, mas convem notar que uma só andorinha não 'faz 
verão. 

0 Sn, ANTONIO MONIZ - .Subscrevo a pro.poSiQãO do il
IUSLI'C Senador pelo Ceará. 

O Sn. A. Az;;:umo- O oxame pericial polde ser ncgaLivc. 
Dous ·exames foram feilos na questão Larcheuu e ambos con
l'irmaram que a firma era verdadeira. 

o Sn . .ANTONIO M.ONIZ - Foram exames mal feitos. 
o seguinte: outro dia encontrei uma carta para mim sub-

O SR. A. AzrnnEoo - Ainda agora, em minha casa, se deu 
o scguinL:: outro dia ent::onLI•ci uma carta para mim sulJ
scrlpta, Minha mulher perguntou-me porque eu havia sub
scriptado esse env~loppa para mim mesmo, tal a semclbanca 
das lettras; eu ri e disse que c lia deveria ser ele um cxcellouto 
empregado do Senado, o Sr. Julio Barbosa, que imita a minha 
letLra, traçando-a. como se por mim proprio o i'ôra. De facto, 
Iii estava escript.o A .• .\zeredo, como s-i a .Iettra fosse traçada 
por mim. 

Mas os Srs. Senadores não conhecem o caso Vi anua, tão 
escandaloso e tão discutido no Rio de Janeiro. (Pausa.) Os 
Srs. Senadores poderão negar o facto cxlt•aordinariQo que pro
duziu aqui uma sensaoão enornH~, um escandalo formidavel 
perante a justiça, quando se discutiu o c.aso Vianna e o de 
S. Paulo, perfeitamente semelhante a este? 

Pois ainda outro dia no British Bank mão foi apresentada 
uma letra falsificada? Não se viu ainda o Sr, Oldomar !,a
ccrrla, que, dizem, é JparLe sali<mte nessa falsificação, fal.~ifi
car papeis da Es,trada de Ferro Central do Brasil, com o nomo 
do diructor, para effectuar recebimento do dinheiros, cousa quQ 
,:;e deu ha pouco t.empo? 
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E o celebre caso Droyff·ns? 
Pois então, nilo é tão simplc!' haver uma imitaç!'ío no 

IMlr;;? . 
. Eu acredito que nenhum dos Srs. Senadores possa ima

gim,r como o nobre Se·nador pelo Estado do Rio Grande do 
Sul (1:nd'icando o S1·. Vespucio de Al1ren) se diri,ia a mim. cm 
uma carta, dizendo - Meu caro Senador Antonio Azcredo. 
Dadas as nossa.s relações, S. Ex. diria naturalmenl;e: Meu caru 
:\.zor-edo, ou, simplesmente, Azcredo. Pois o Sr. Raul Soares, 
que vive na intimidade do Sr. Arthur Bernardes poderia re
ceber uma carta do Sr. Presidente de Minas, dizendo : 4:Men 
caro Raul Soares,» e assignando-se : «o seu amigo Arthur Ber
nardes ? ) 

Não é passivei. Isso não entra na cabeça de ninguem e 
.íb:lo mundo sabe que o Sr. Adhur Bernardes, quando se dil'ige 
ao Sr. Raul Soaras, cscrcvr. - Raul - e assigna-se simples
mente - Arthur. 

Mas eu vi o especimen publicado pelb Correio da Manhã 
c fui confrontai-o com diversas cartas que possuo do aminento 
J>rt'~idenLe do Estado de Minas. Notei que cm todas as cartas 
verdadeiras, o t do Arthur cst(t cortado. São cerca de meia 
rlnzia dellas. Entretanto na carta falsificada o t não o est:í. 

Embora não scj,a eu um technico, abalanço-me a estas 
cnn~ideracões, ,p.orque ellns entram pelos olhos de qualquer 
pr.ssoa. 

Mas ha quem acredite, que um homem de bom senso, na 
JWSi(;ão do Sr. Arthur Bernardes tenha enviado uma carlr:. a 
nl~ncm, tratando o Exercito da maneira rpnr que já é conheci ria? 

E' possivel que alguem de bom senso faça isso? . 
Além do mais, a carta do Sr. Art.lmr Bernardes é de 3 i! r. 

'junho e o banquete offcrccido pelo Marechnl Hermes na nnitn 
de 2. Poderia Cl Sr. Arlhnr Bernardes t.er sabido o que se havia 
passado alli? · 

O Sn. VESPUCIO nE Ammu - Pelo telegrapho. 
O Sn. A .• AzEnEoo - Que necessidade tinha o·Sr. Arthur 

Bernardes de escrever tal carta, se aqui chegava nesse mesmo 
dia, o . Sr.. Affonso Pennn, seu secretario, pessoa de sua intr.i
ra confianoa, que p-oditt ser o portador das suas impressões. 
at:lmit.t.indo-se a hypothcse, que o ·honrado Senador s·.1ggcrc, 

. do ter elle. tido conhecimento, pelo telegrapho do que se pas-
sara no banquete? • 

V. Ex. acredita, Sr. Presidente. que o Sr. Arthur B'er
nardes escrevesse uma tal carta ao Sr. Raul Soares e que o 

. Sr. Raul Soares fosse - permitta-se-me a .expressão - lã<: 
. ·imbecil, a ponto de guardai-a no bolso e de1xal-a roubar? E 

isso possível, Sr. Presidente? 
Quem poderia guardar uma carta, naquellas condições, so 

fosso verdadeira, para deixai-a perder esltlpidnmento sem so 
saber como nem onde ella foi encontrada? 

Quem ia' perder uma val-ise contendo uma carta de Ln! im
pOI'I.ancia? Sü gente sem juizo. 

0 Sa. VESPUClO nE ADRilU - !lfuita gcnLc de ,iuizo ll rlo 
mnito bom senso lem perdido val'isos com documentos impor
tnnti~si.mos. 

.,.r 
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O Sn. A. AzEnEno - Mas nrío são val·ises com cartas dcss~ 
lllPOI'Laneia. Si ainda fosso carta carinhosa, amorosa, poditl 

;p1', mas carl.as dessa nal.urczu, não ha quem as possa perder, 
"'m mesmo g·uarclar. 

Si o nobre Senndnr pelo Rio Grande do Sul recebesse uma 
'nrli\ minha, nesse SPul.idn, S. F.x. a guardaria? 

O Sn. Vgsr>ucw ng AnnEu- V. Ex. nunca me dirig·iu car
ta.s para fim aJ.gum e, mesmo •que as dirigisse, tenho systema
ieamcnto o huhi•Lo elo rasgar as r:nrl.n;; •1110 recebo. Nunca mo 
1lili~ei de cartas de amigos. 

O Sn. A. Azmmno - V. Ex. ,julga que o Sr. nau! Soare~ 
•1~o faria o mesmo? 

O Sn. Vgspumo DE Ann1m - O principio é meu; só re~
(lOndn por mim. 

O Sn. F.uRJmlO DE ANnn.lllll - Mas não constitue privi!t)gio. 
O Sn. VEsPucru DE Anmw - Gari a um tom o seu sysLema. 

H:l indivíduos f!UC jnnl.nm as l':ll'l~s. cmma('am-n'as ct~idauo
,;nmenf.o c roL11l~m-n'as pot· cimn. ü S!'. Ilaul So:wes pode set 
um rl esses. 

O S11. A. AzllREDo- O Sr·. nau! Soares não raria isso. 
O S!l. YgspucJo nE AnnEu - Niio d i::;·o f!UC faça ou rlcixc de 

o .rnzr.t·. ncsponrJn apenas a Y. Jl:x. 
O Sn. A. AzEnEno -O cor·Lo é f!UC ha casos em quê eaT•f.as, 

qnanclo verdadeiras, lccm levado muita gente ao patilmlo on á 
;-wi~ão. O r.aso de PPellcg-rn, noLavrl gcnnral rltl França, t! Ly-
pioo. · 

l\fo~o ainda. pois contava 30 ~nnos ele idade. occupou, pelos 
snwi elC\'IHlns mct•et·.imenlo:', a prcRidcncia ela Convenoü.o Na
cional c dell:T. reccb!ln o l.ilulo ele snlvnrlor ela pat.ria. Esse faclo, 
por•'!m, 11ão imncrliu que. apanharias enl'l.as que pr:ov:wam ter 
nllc eonl'alllllarlo éom ns realistas c rralmenle tentado contra o 
regímen iostilnido em Ji'panr:a, fosse rlcsLiLuiclo do commando 
do exercito do norl•' c nnnarecr~rlo, appnrcccndo'um dia cnfor. 
cario na pl'i~ão. 

Sr. P1·csir!tmlc, o oxng·g·rro dessas cart.as foi ~o extremo da 
intriga c da fJ~ploração, ao ponLo rlo prncmm·cm lnvar para •ltí, 
11ara o Ciub i\! ii iL:w, uma ·f!neslfin dessa natureza, f!UC não devia 
pcnrtrn'1· ;Jnf]uclla g·lm·insa iw:t:ilnicnn. · 

O Slt. B8N.TA11TIN lhnnMo- E' a corpnrao1ío f!llC está to-
mando a si cs~n. lm·efn. · . 

.O Sn. Vll~I'Uf:ln DE Anmm- A 1.mica qúc pt'lrle tomar contas 
dn;;,;p :wlo, pn1· qne r'• u intrros"arla. , 

O Sn. 1J3;m.rAMJM BAnnoso-E não ha nenhuma cxploraoão 
polil.ina. 

O Si\. VEsr>umo 1m Anlll·:P - Ha. aprmas, mnn. f!llest.fio rle 
mclinclrcs. 

O Sn. A. Azmmno - Si os nn!Jrrs Srnndorcs me ouvissem, 
não rsl nrinm c! ando a parles. 

O Sn. BENJAMIM Bt..nRoso - V. Ex. disse: - levaram 
para lá. ' 

' 
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O SI\. A. AZlll\EDO- 1~ vou a'l'firrnnr porque. Sr. Presidcnlt:', 
Tevn.r·am para !:í, exaclamenlc porque a!gucm imaginou que 
pnrlrn hrtVPl' algum .fundo de vcr·dacle nessa cal'l.a. Os mais cxal
Larln,, com certeza, assim pen:;nr·am. 

O Sn. VBsrucro om Am1rm - Não h a cxn!lados · ha inciivi
rl!lOS que pmrmrnm Jr-vantnr o lnbéo ctnc lhes aLirÍtram, e alli, 
sao lodos. 

O Sn. A. AzErumo- Ouça-me V. Ex. 
Os mais exaltar! os, Sr. Presidente, levaram a qucsLão par·a 

um ponto rliffcrcnt.c daqunlle pelo qual devia ser levado EsL:'r 
'V. Ex. contente? (Virando-se para o Sr. Vespucio de Abreu) .• 

O Sn. VESPUGJO. og AniiEu - Conl.cnlc? Não ha motivo 
para isso. 

(~·O Srl. A. AZICT\Eilo - Pcrgcmf,o se está satisfeito com a mi~ 
nl1a cxplicac.ão, porque V. Ex. se Linha adianLado. Eslou calmo 
o rl .. rendo ns interesses :::erncs. Nãn cslnu produzindo a defesa. 
1ln cnnrlidatn da Convenção de junho, mas r·P~pondendo ao dis
cn l'f'o rio meu il!nsi.!'C am i:;o, cm relaçrto ao ]~st.ndo de S. Paulo, 
e l'az1~JH.IO con~ir.lr.ra!:.ücs a re~pcito ela carLa. 

Oul.ros, Sr·. PrcsiclcnLc, militares calmos, ref.leclidos, ami
gos t.nrnhcm ila honra c da rli;;ciplina. pensam naLumlmenl.ll 
q111J, devcndn haver fal;:i!'ienrlnr·e~ i•nvr,lvidos nessa qur•st.ão, 
o ea;:o rlcvc, com ,ínsla razão, ~r.r· Jcvnrlo ao Cl11h Milif.ar, afilll 
de que, depois rir. discul.iclo, se possa plcil.cru· nrovideneia~ 
jurlil'iarias r:nnl.ra ns falsifíeadnrcs. 

O SR. VF.sPUCIO nr. AnRE:U - Pam que se apure a veraci-
C:allc da carta. · 

O Sn. A: Azl'REoo - Porfcit.amentc, nüo ha rluvida nc
nlnuna, c devem fazer-o ... 

O Sn. Vr.;sPUCTO m; Anmm - E podem fazer. 
O Sn. A. AzERl'DO - •.• por·quc estão procurando defender· 

a :nra elaR~c. i\! a;; isso não ródc ser f~it.o de .modo que não ha.ia 
eomo se jm;Lificar, que ,j de levar· o caso :l justiça, de ~ubmet
tel-o rí pf\l·icia .. o não pertmbadoramente, rp.wrerem Lo mar 
oul1·a rc~oluçãn qtHl nüo se,ia esta. 

O Srt. VESPumo DI'! Anneu - Quem rlíssc a V. Ex. que pre
temle.m Ln mar nutra rcsolur;ão que nfio sc.ia esta? V. K-t. pi\de 
pre.íulgar o que se vac l)assar Jogo, Ít noite? 

O SI\, A. Azmmoo -Estou apl'CCiando ... 
O Sn. J3r::N.TAM!M B.~T\noso - Esl.:\. conjecturando. 
O Su. A. Azmmno - Eslon conjecl.urando, eslou dizendo 

qr.w procurmn a vrnladc, seja como i'õr, mesmo porqne, est~u 
ennvnncirln qne os qur. J'izeram :1 LJ•al:mtada da carta scrao 
p1rnidns pelo csfol'(;O do Clul1 l\lililnl'. 

E nem pódc ser l]r, outra rnaneir~, porque Vlll'darl~ira ella 
nflO ,· •. r. npr<'cin,ht ~~omo de.ve se1· rlP.vrdamcnt;e, sc~n o llllcre~se 
politico nem ]l:trlidario, (\ possível t1nu rlaln Slll'Ja o easLJgo 
p:wa os mal l'nilores. 

Qu r a. carla não p6dc só r verdlldeira provam os que nella 
. são ofl'endictos. 
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A carta a/aca o St•. Presilcnte da Republica de nm moào 
vi o I onto. Ora, o :"1'. Presidente da n.cpublica declarou pnhli
c:mwtüe que não aercditava na ~ua voracidade. 

E quem conheúe o Sr. Presidente. da Republica, or&u
lhoso como S. Ex. •'· cioso de suas rcspon~abilidacles, pc\dc 
imaginar· qllc concorr/aria cm rlar· irnmcrliatantl'nl.c uma J'''~
posl.a, no~ /.ermos em qnr fcr., declarando que a car/.a niio. 
porlo sm· vcrcla~leira ? · · 

Si o Sr·. Presiclenl.o da nepulllica não fosse o Sr. Epi
tacio· PessOa, mas ouf.ro homem, que não t.ivess·e o orgulho que 
•S. Ex. tem, cnliio, ~im, poder-se-ia dizer que .sua 'S. Ex. tinha. 
.agi{lo por amizade ao Sr. Arthur Bernardes. Mas, não sendo nem 
siqucr o Sr. Bcrnarrlcs seu candidato, como é que S. Ex. 
se promptificon a lhe dnr n resposta qu'e todos nô~ conhe
mos? 

~" 
Outro, o Sr. Ministro ela Guerra. Q Sr. Calogeras 1í 'in

conlesLuvclmcnte nm grande amigo do Exercito. S. Ex/. 
tem proctimrlo servir ao Exercito com o seu l.alenlo, com " 
seu csforco e com .as sttas qualidade~. Mas si não fos~c bu~
ta.nle a maniJ'esLao;ão elo emincn1.c 81·. Ministro da Guerra, 
bastava a munifcstaeão do Marechal Hermes ria Fonseca, qur~ 
não pôde ser suspeiLo aos mil i.tares. O Marechal cleclarou-so 
~atisfeiLo e accci~ou a declaração, soh palavra de honra. rio 
Sr. A1·Umr Bernardes. Si, porventura, o Sr. ArLhnr Ber
nardes fosse capaz de escrever aquellas cartas - faço-IIte 
jnst.iea -.não empenharia a sua palavra de honra, negancJn 
'que as tivesse qscript.o. · 

Não sou contrario, portanto, a essa manifestação, ao in-· 
!.cresse do Club 1\Iilitar cm descobrir a verdade. Não, Senho
res ! Acho que não .tr.cm razão os membros deste Club qno 
julgam as cartas verdadeiras. l~sLaB, não são positivamcnt.n 
imlhenticas. Mas, como o Club Militar se propõe a examinar 
n veracidade ela carta que lhe inl:erensa ... 

0 SR. VESPUCIO DE ABREU - Perfeitamente. 
O SR. Ar,EXANDit!No DE ALENCAR - Apohtdo. 
O SR. A. AzEREDO - . ~.é ,iusto qua isso se faça e que 

~e castig·uem os criminosos. . . · 
0 SR. VESPUCIO DE ABREU - 0 verdadeiro culpado. 
O SR. A. AzEnEoo - .. .'porque ha, incontestavalmrnte, 

criminosos na falsificação dessas cartas. . 
O SR. BENJAMIM BAnnoso - Apoiado: muito bem. 
O SR. A. AzEnEno -· O Club Militar' não podia agir de 

outra maneira. 
Os nobres .Senadores que me •a]Xlr~cam conhccemi-ma 

muito bem. 
Eduquei o meu espirita civico na Escola Militar. Siga, 

desde aqu clle tempo cm que era mor-o, si não creança. os 
fJrincipios cs/.abclccidos naqucllc grande instituto ele ordem, 
do paz, de civ.ismo c de patriotismo ! (Apciados.) 

Venho dahi ! Desde dahi presto serviços ao Exercito· 
brasileiro. 

Sou, por conscqncncia, um insuspeito cm dir.er-lhe quo 
nfto tcem razi'io os qnc, cm Ren seio. nutrem duvidas em re~ 
t... .• , ' 
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lnção iÍ. cnrl.n nl.tribu ida criminosamente no Sr .. Arthur l3cr
nnrclcs. Mas si ha delinquente ou delinquéntes no meio rlisso, 
n si se quer fazer ,iusLiça o punit• esses criminosos, que. s~ 
fn~~n t 

Na medida das minhas forças tenho presl.ndo ao Excr· 
ciLo Nacional todos os serviços que me -tem sido reclamados I 

Já paisano, estive no campo de Sant'Anna, incorporado ao 
1' regimento, no 15 de novembro de 188!1, ao Indo ele Qnir.
l.ino Bocnynvn, Aristides Lobo e out.ros, ncompanllandn a sorte. 
de neocloro e Benjamin Constanl.. 

. P,or occasiil.o da revolução, cm 1~03, embora Dcpulado, 
a!Js.f.m-me entre os soldadns que scrvmm á causa da legali
dade l 

Como Relator do orçamento da Guerra, nesta Casa da 
Congresso Nacional, trabalhei e propugnei pela reorganiza
cão do Exercito I 
· Sou, portanto, insuspeito para falar ás classes militares. 
Por essa razão é que devo, como devemos todos aconselhai-as. 
neste momento em que o Exercito toma grande incremento, 
em que elle, depois de organizar-se, está manobrando com 
nma effi.ciencia admiravel, a que se não envolvam nus que
stões po!it,icas, de modo a prejudicar os grandes interesseB 
da Nn_ção. · 

Nao penso, Sr. Presidente, como o meu illustre amigo, 
Senador pelo Estado da Bahia, que se ha de conseguir tri
umphos, custe o que custa1' e que a caudal enorme dos rios 
f]nc sll dr.sapparecem nos mures, possa tudo vencer ! 

Não, Sr. Presidente ! Nus devemos recear essas marés, 
nus devemos evitai-as ! Devemos procurar impedir que cs
~a,s famosas pororocas do Amazonas, que levam tudo de ven
cida, que arrastam tudo, na sua força, no ímpeto semelhanta 
no dessa caudal de que S. Ex. nos falou, envolvam tambcm 
o rr.gimen, a ordem c as instituições. (Apoiados; muito bem.)i 

· Precisamos concorrer todos com os nossos esforços, com 
a nossa actividade, com a nossa intelligencia e com o nosso 
patriotismo, para que a uniiio. se faça, para que a ordem se 
não altere, para que asseguremos á Republica dias felizes, 
e, .iámais imaginar que se possa .a~anhã perturbar a ordem 
(apoiados), comprometter o sacrifiCar tudo quando ~e . tem 
fllit.o, após trinta annos de trabalho insano, de patrJOtismt'l 
e de coragem ! 

Tenho concluído. (Muito bem; muito be11i. O orador é 
cumprimentado pelos setts collcaas.) · 

ORDEM DO DM: 
CU'EDI'I'O PAnA PAf1AM'Ei\'TO M Sn. FERNANDO VTEinA FEnRETUA 

3• discussão rla poposiçãn da 'Camara do;:; Dcpul.ado';:; 
n. 102, rto 1!ôt, qne abr:r, pelo 1\finisterin da .rns.tir,a e Ne
gocias InLc·riorC!s, um credito especial dr fi.\ :853~.3!12, nara 
lHIA"nmrnfo, em virf.nde rlc senl.cnç•a .iudic.in,ria, ao rlr;;r.mhar
·gador Fnrnanrlo Lniz Virii•a Frrrr1rn. 

F.nccrrado. 

O Sr. Presidente - Não llavr.mld nnmr.rn pUI'fl a votaçfio, 
vou mandar JWoredr.I' :'t clútmar.ln. 
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PeQeetlcnrln-so á ,r;llnmarln, vcril'ica-~c a anscncin dos 
·St•,;, .ln.'>(• l~tt:~dlin, Cosl.a lloill•ig-ucs. l·~to~· ele Sm.1za. ;r,~t·nnymo 
!\lonl,•il·n " ,\ligiiPI rir f:nwalhn (G). 

O Sr. Presidente - Hr.,pn'ncleram {L chamada apr•nas :J.I 
St·,;. Bcnndores. 

Nüo hn nnrnero; ficn nctinrh a voLação. 

':"nLimtnr;.flo ela :l" discu~s~" ela pt·oposi~.ão dn Cn.mara dos 
Dcpulados n. :!MI, rio Hl20, f[tlC o•:·ganizn o Codigo etc Conla
llilirlnr!c .Pnhliea rla Unifi.o. 

E!H'f't'rntln r• neli-nela a volaçiio. 

Jll'110 PAnA IJUPLlC.IÇ,ÍO 11" J.INILIS R\ CJi:N'I'fiAf, 110 llll.ASIJ, 

1.:11nlinm11:uo da :J" rlisrnss::ío üa poroiYpOsir·.üo tl'a Camam dos 
DPpul:lll"s n. D:.!, de' 'l!J:.!l, quu abl'l.', pelo Mínist.rll'io' da Viação 
e Olii':Js P11blicas, urn e!'ecliln rle 3.700:000$, para as oln•tts 
'"-' du·t1lir:n(•iio rlc tinlins da Ccnlral do Brasil c clft outras pro
YJCiencia;;. 

Enrcrrnrla n ad.i·arln a vnl.nç·.lio. 

CR!Wl'L'O' PARA A f:OJ\!M.lSS,\0 llR LlNIIAS EST!l.l\'l'EGTCAS 

2' rliRrnssão clft prnposieiin rla Cnmara dos Deputado~ 
n. !17, ilc ·19:21, que niii'C. pelo illinisl.erio da Viao:io e otwas 
·Puhl icas, um crndi Lu de 7 i i :G70~4!J9, para 1 iqu idar;.:io ue •Contas 
da CoJilllÜ3Siin de LinlJ·ns '.I.'Pit•gJ•aphir:as Esl.ral.egicas de l\lallo 
Grosso no' A111azonns. ' 

En,~r.r·r;Hln c adi-ada a vntnçiio. 

PH!ll\l!O AO GTJAHDA-Ffli~IOS IR.'ITAS FEI\nJi:II1A 

2" iliscngsfto clu Jll'nposiçiio rJa Camara dos Deputados 
n. Hl7. de ol!l2•1, que inslil.ue umpremio a l':wor do glJaor·da
J'r.eios rsai:.lS Francisco Fenr.im, ria l~sl.rada de Pr.rro Central 
do Brasil,· · 

EtWI!·~'I.'<Hia e arliacb a ynLar,.itn. 

Clll\lll'l'O PAliA PHEJ\UOS AOS CAMPEÕES BllASJT,mnos 

2' discussão da proposioiío da Gamara dos Deputados 
n. Jl3, de 1!121, qne abro nrn arcdil.o de 23 :000~, para paga
mcnl.o ele premias aos rJampcõcs brasileiros de revólver nas 
Otympiada~ rfp ·1\1211. 

:Ii:nrJr.•rt·acln c ncli ndn. n vnl n1.:iio. 

O Sr. Presidente - Nada mais- havendo a tratar, vou lc
:vantar a sessão •. 
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Designo rmm ord~m rh dia r) a seguinte: 

Vota~iio, em 3" discus,;iio, da proposir.ão da Camurn. dos 
DCfllllado,; n. H12, de Hl2'l, que ahrc, pelo' Minislerio da ,TuH
f.i~a c Neg·ocios lni.Nint·es. um et•cclito esprr.ial ele Ql, :353$:1!12, 
para pagamcnl o, em ,. i t'lu riu do scn l.cnr.a ,j 11rl ici ar ia, ao descm
llargaclm· Fernando Lui~ \'icira Ferreira (com pa.recc1· favo
ravc/. da. Cnm.uâsslio de Fina11ças, u. :tn·l, de ·1920; 

<r t • •>n ]' • 1 · - d " l , o açao, em ... r li\cm-.uo, r a proposJçao a uam:na r os 
Dcpntados n. :lGO, L] c ·I !l~n. que organiza o Cor! igo de C:onta
.hi I ili:itlc Pnhl ica da UniflO (com. parecei' da, Com:u1:issúu Es
J'If!Cirrl sobre a.s emendas apresentadas e n{[ereccnrln ont-ras, 
·n •. ?f.lfi, de 1!12.[); 

Votação, cm 3" rliscus;;iio, da. prnposiçüo da Gamara dos 
Deputados n. 92, ele Hl21, cp1c ahrc, pelo Minisl.crio da Viação 
o Obra~ Pnblicns, um crcrlito ele 3.700:000$, para as ohras 
de duplicação rle linhas da Conl.ral do Brasil c dá outt·as 
providencias (com. plt1'ecr:r favormJcl da Cnmmissiín de Fi-
7111)1Ças a wna. e contmrin a outra das cm.cndns apresentada.~, 
·n. H12, rle -192.[); . • 

Votnoão, em 2" discnssiio. ·da J)l'Oposioiio ela Gamam. dos 
Deputados n. !17, do 1!121, qne allre, pelo MinisLerio da Via
,,,ão n Obras Publicas, um credito de 7!l7 :570$!t90, para liqui
rlaç.iío di\ r.rml.as ria Commis~ão rle Lin1Ht5 · Telegr:rphicas Es
LT·aleg·ícns elo Mal.l.o GPosso ao Amazonas (com pm·ccc?· {a'll0-
1'1111i!l dn. Cnmndssúo de Fina11r,as, 11. 40.1, ele -1 92·1): 

Votação, cm 2" discussftca, da proposir.ão da Gamara do~ 
Dopnl.ados n. 107, ·de Hl21. qu1~ institue um premio a favor 
do gum•da-freios !saias F1•ancisco Ferreira. ela Estrada rle 
Fr.Ún Ccnl.rnl rlo Brasil (com )Jarcccr (a.1•nrrwcl da Com:m'is.wío 
dn Finanças, n .. 101, r/e ·1.92/): 

Votnçiio, om 2' ui~cnssi:io, da proposição cln Camnrn diB 
Dflpntarlns n. 113. de Hl21. qnc abre nm credito ele 23:000$, 
para pngamr.ntn do nrr.mios aos campoõ~s hrnsilfliros rlo l'r>
vôlvm· nns O.J~·mpiarl. as dr. Hl20 (com. pm·er.m• fm•oravcl da. 
Cnm·m:issiio r/~? F''innnças, 11 •• wa, de -192-1); 

2" cliscussiin rla propnsir.üo ela Gamara .dos Dorn1La1los 
n. 9G. de Hl2I, fixando ;t d'espoza elo Minist.orio ela Fazendn., 
para o 'pxercicio dr. 1022 (com 11arecc1' {a?IOmvcl ria Cnrnrn:is
srío rüJ F''irwnças, n .• 1.93, de .f!J2l); 

2' di~cnssiio do Pl'O,icctn do Senado n. 20 A, ele 1!121. re
duzindo os prazos n qnn se rcfr.rc a lei n. 3. !1!12. rle 1920. 
rclutivamrnl.r. nos fnnccinnal'ios de repartições cxtincl.as qnc 
Of'Cup:nn cargo~ cm r.ommissüo, para os orrcif.os ela aposrmtn
dõrin Unn1. pm·t?cm· fa.1ln1'!r.vd rln. Cornm.issrio .dr. .Tnstiçn c U·
(lisTar,·lín n([m·ecclulo nmrmrln, n. 3.94. de 1.920; 

2• rliscnsgfio da propnsicão da Gamara rlns DcpuLndos 
n. 2. dr. ·1 !12'1, CJtlC manda rnnsi.T'llil'. na capif.al rla Rahin, nm 
NlifiC'in para a ncpm't.i~~üo cln .1'elc~rnpho Nacional (com pn
rec!C)' r (lj)(il'ti'Vd da Commüstio ri(! Finanças. !). • ~()0, de 192·1) ; 

2• discnRsfio da r..roposiçlio dn Cnmara dos Deputados 
n. 91, de 1921, que manda subordinar á Delegacia Fiscal do 
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J•aran:í. :1 Mrsa ele ll.cnr.las da fúz elo Ignassú (cnm. 2Jm·ccCl' fa-
1!rrra·,wl da Com?wissiio de Ti'ina.nças, n. -11N, de 1!121) •. 

Lovant.n-se a sessão :ís 1 !i horas c 1 !i minutos. 

WO" SESSW, EM 1·1 DE NOVEil\IBRO D:JTI 1021. · 

PlÍERTJ)llNCJ,\ no Sll. BUllNO DE PA!V•I, PllEfHDEN'I'E 

A'~ ·I~ r mria ho't•as, a,brc-~c a scBsão, a que cnncol'rrrn 
os SI'B. A. Azcl'cdo, Cnnha Pedrosa, Abd1ias Nc~·cs, .H.nt·mr
negildo dr. i\fm·aes, Mcndon~~a Marl.ins, A:lcxanrlrino üc Alnncar, 
Lopes Gnnçall·c;;, J"atl'!'O ·Sorlré, .Jusl.o Chcrmonl., Jndio (ln 
l3t•asil, Gndol'l'cdo' Vianna, Josú Bnzcbio, Costa Rodt•igucs, 
•cBnjamin Bart·oso, Bloy de Souza, .Toão J"yl'a, Antonio Massa, 
iEuzeltin rll' .And't'a(\C, Go,nyalo RoJlcmberg, .Siqnc-ira ~!e Hc
mzes, Antomo Momz, Mon1~ Sodrt!, Bcma1'\.hnu Montcn·o, .Je
il'unymo l\Ionlr.iro, Mareilio de Lacerda, Miguel de Carvalho. 
1'anlo de FronLin, Haul Soares, Berna.rdo i\fon.tüiro, Al'frr.do 
Ellis, Alvar,) do Cat'VUlllo', José l\1urtinhci, Pooro Celestino, 
CariaR Caval•cúnl.c, Lauro Müllot', Vida! Ra;mos, Fclippc .Sell
midt .. Cawlos Barbosa c Vcspucio de Abreu (39). 

Deixam de comparecer com causil ,iusti,ficaci'a os Srs. Sil
vr.rio Nery, Felix Pacheco, Anlonino Freire, João ~rllom~\. 
:Ft•anciscd Sá, Tobias Monteiro, Venancio Nci.\ra, Carneiro da 
Cnnlla, i\lanool Bo1·ba, Rosa o Silvil, Araujo Gócs, Rny Ball'
bosa, Nilo Pqçanha, Modesto Leal, Sampaio Corrêa, Irincu 
1\fa.chado, Fl'andsiCo Sallcs, Adolpho Gordo, Ramos Caiado, Gc
ncJ•oso Marques, Xavier da Silva e Soares dos Snnl.os (2•2). 

1 W l.i<l.a, posta cm discussão, c, sem reclamação, n:ppi'n•vnrla 
a neta da sessão anLNio'r. . 

O Sr. 1" Secretario dá conl.·a do seguinte . 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do Sr. 1•· Secretario da Camara dos Dcput.nrlns .. remct

trmrlo as saguinl.es 
PROPOSIÇÕES 

N. H7- 1021 

O Congresso Nacional resolve: 
\ArL 1.• E' aut.orizado o' Poder Executivo a abrir, prlo 

l\Hnisl.erin da Gti·eorra, um credito especial de rlezesete cont.os 
dc J'éis (:17 :000$), parn pag:nnento .rJn quanlit.at.ivo r! e um 
:e.nnto de rr\is (1 :000$), que, de accôrdo com o arl;. 10, rla lei 
n. 2.556, de 20 de sct.emln•o de '187/j, compeLe ás sognintns 
praça~ elo Ex~rcitn': Sal'gCinlos n.iudnnt.cs João Floroncio Ca
bral, Philippe Augusto dos .Santos, NicClphorn Nicrmor .Bezet'J'il 
1la '.rrinclacle. Vic.cnlc do Paula Banbosa ~ .Tosrl Eviln.sio da 
.Silva; primeiros sargentos Fernando Villas BOas, Julio Cesnr 
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) ll!cneze~ IJrll'ia, O~lavio i'et'üir·a do .\r·uu,ju, A11f.o'nio Alves 
ndinu, Lui~ A11Lnuio du. ::lilva u Joaquim .\11Ln11iu de Pinlio; 
•;;'LIIH.lu~ :;wr·g•elll.os ;Juftu Vella~que:; da ::lilnt, .lusó l'eruim ·do~ 
Ilil.os, Vi.t·gilirS l.l•'lm•t!R Jll)ynaldn u ;[usé Cat·du'o de Mcne~r•~; 
ll'Cuit·u~ ~:tl'gunlos clarim, AnLoniu Prni.L u 1\lUSieo de l' classe 
anuul du Oliveii'U Lima, lodo:; rcfol'madus, do Exct·~ilu. 

Ar L. ·;i;" Jtc.vog:wHe as dispo~i~•ões um cunLnu·iti. 

·CaÚIU,t•u rlos Depul.ades, \J du novcrii!Jl'l> Llu I \J:!Jl. - Al'
ulJ'u llulllritttws de Lt:coedu, l't·csidenl.e. - .fim) At.l.ffl!sf.u JJe
~1'1'!1 de Medeiros, J.• SLic.rclat•io. - Cusla J:cau, :.!" Suerulariu',1 

A' Commi~são de Finanças. 

N. 118 - 1!!~1 

O Gons·resso Nacional resolve: 

Ar·L. L• Fican1 a]ljJl'liVadus as conLas das ~.lbJH!~U<:i effr•-· 
•lu adas cum >11 l'CC·.C.P\:'Üo dos !leis ·da J3ulgiea, auLot·i~a.d'a:i p~lo 
.leet•clo u. ·L 08!1 de 2!) de juliJ;u de l\J20, apre~'enü.t.clu~ á 
•uusi:d'cracwo do P':orlN' leg·islal;iyo :tre·lo St·. l'.t1esidicnL0 da lte- · 
t~ubllca, em mk)nsaglem de '12 seLem.bL'o du corr'lmLe amto, 
) na importruncia dle :12.25:2 :ü37$S5-1 • 

AtoL. 2." Rr~vog-am-;>e a~ diS!}O~içi)es cm cuntru:do, 
Gamara do:; Dcputudos, !J üc ·novembro de l!l'.!,ll, - A'l'

lt.olJ'o llocl1'ifl'ltCs ele Azcvudo, Pt·e.shlenlc. - .JosrJ Auuuslo 1Jc
ZC'1'1'!1 de i\lede·iros;· -1' Sect•etario. -· Custa lleyu, 2" 8t•et·e.La
,ri·o. - A' Commissü:o doe 'Finanr;as. · 

Do mcs.m10 Sr. ScCIICI.al'io, ·Cll'llltnu·nicandn .Lc~t'lllll ~ido ado
ptaria~ •as emendas ctou Scm~cl.o á pi'Clttosição quu ahg'J'c 'llnt cr0-
dito du !lO :atl!O'$, pma pagamento ele despesas effectuadus ern 
IU20, por oonLa do clispo,sto no •:wL. ü7, n. ,2~. da lei numcl'U 
::l.!J\Jl, <Ire 1!l20, a qual foi cnvi;ada ·Ú sancr;rw. - Inldradu. . . 

Do St•. rMinisLt•o da Faz'cmla, rcmN,Lcmlo llous dos uuto
gmphos das seg;uinl·es resuluçõu:; !cg·islaHva:s, sanccionallas, 
que: 

Au.Lor;i~u a l'DinLcgl'llçiíJo de All'rcdo Pire~. r.te BitLencourl, 
no l·ogül(' lle as·enLe fi.scal llo itnJJOSto ele C(JillSUlllO desta Ga

. piLo!; e 
llO\'ül:l.U a }JtCSCl'ij)\)ÜL> e1n •LJLI'l: iUCOI'JIUU O d ireiUu de Donâ 

Be!mira ,~umm l<l(lrr·u.z Cardeal, r[Jara poLiut· recc!Jicr a . di fl'·c
t·enr.1a de pensão eh! monl.epio deix·ada JWt' seu pae. - Arc!ti
vc-so um dos autographos e remeLla-sc o outro ú camatl[l doa 
De pulados. 

O Sr. 2• Secretario úoclarn que não ha pa.recui·es. 

O Sr. Antonio \Massa ( ') - .St•, PresidenLe, jledi a pa'lavrà 
prut•a L1'azer a'O eou\llecinwnliO do SenlLd'o a lllllinusla nolicia 
Llo fallcc•imenLo do Dt·. Antonio Simeão dos Smtlos• LeaL 

( •) EsG0. discurso não foi liCVis! o pelo oraclor. 
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'l'er~·ivel .molu~Lia pi'lli!de!l-l> au Jdl.o, duJ·anLlJ Lrcs mc
:t.L''• luiiiÜaml•u du tuduH OH r•eüUI':;;u.,; da ~eieneia u du eal'iniJu 
da Iaudlia alé u deseulueu uccurridu ·na maullii Je lluje. 

i'\ulunt>l •Liu IIICU E:;lttdu, u lJr. :;inwftu Leal alli e.'-:tJl't:cu 
u:; mai·s •i·t.IIJl'ut•Lanl•e$ wrgt>s .. Fui JH'unwlor na Cumanu Ju 
Arei1u, jui•z. LllJ diruiLu dlJ Picul1~·. clwl'e üe )Julicia uu qua
dl'ienniu de 1\JUU a 100·1 e, em .,;eguilla eluilu Vi~;e-l'rcsl
dc'lll.c i.lo :E:;I.•adu, nu de :l!JU/1 a lUUtl. No Íuillio desse veriuuu 
p!•csiüencial, pul'I.Í'lrJ, J'eUUJWiuu u cat·go para u qual lniVta 
sido- uleilo. . · : 

:Eicilu lJUjJUÜio .l<'euel'Ul UI/I J\J051 ualli )JUl'a UtL ,iÚlllUiti dei-
XUU de :;el-o. · 
..... .i:" 

Duladu de IUlllU alma lwml'awju, sellli!J•l'e lJJ'ulnpLu a. aL
le.nuc;r a Lodos L)'Uanlus u [Jl'UWI'ttvatll, foi u Dr: ::ii nwfw Leal 
de uma pi·es:LimusitliuulJ tJU•asi inexcediua, 1 !I1ara mes.n1o. 
'(ll1l0(1d0.) 

Na Uamara dos lJepuLat.lus euuquisl.uu a; waiurCI ~YIU
paLhia,; c profundas awu~ade:;, l.endo ex•ereiclu al'ii .u cat·,gu ue 
1" Secrclat·io Cllt legislatura pass·uua. 

Venho, lJO!' is~•u, l'C()LII.lJ'UI' a V. ll:x., Sr. l'residenlc. que 
· consulllJ u f:l()naüu ;u!Jru ;i euuseuLlJ que se,i•a uonsignmlo ua 

acta de uu:;ws Dra!Jallw.:; ue lwje um vulu de vuzar pelo de:;
:J.)Jt~at·ec.imenlu de:;,;u il.lu,;lt·c .IJt·aúldro, e LauilJUllt que a !\Lesa 
du ::ienado L.t•anstuJ·LLa pozamc:; á viuv:a daqL~el!e 1JUI'Iamunlat· 

. c au l'residoulc du ll::;Ladu Lia l'aral1yLa t.lu Nul'Le . 
. C:ml.Juru illãu seJa p1·axlJ, ::\t•. l'rl.l:;iu<mLc, lievijnlut·~·ll a 

sessão desta Oa:;u, sinf~u ({l.tUudu uceo!'l'e u fal!elJÜUenLo d~ 
um uun:; Li Lu iHLlJ u u de um Lle seu; ml!müi·os, mas, Le.nu u l~lll 
uur~~iüe·l'111;ãu t]Lte 1u D1·. ::iinwftu Leal fui I'eiH'esenlaule da 
l'urahyLa uu Cuuc;Te:"su :'iaci·uutl'l, dumule J/. alUIU:; ::;eguit.lo~, 
l'e(jUlJiJ'U uiut.la que V. Ex. uun::;~uiJLe u ::leuallu. su!Jt•e si eon-· 
scutu '!la su~pümiiu de J.~u:;su:; l!,aiJallws ~.lll hume·ttagl!m 
ácruellc illustrc mol'Lu. (Jlnitu !Jcm; ·uwilo !Je111.) 

O Sr. João Lyra- l'evu a palu:v1·a. 

O Sr. Presidente- '!'um :.L )JalaVJ'tL u uuLt·c ::luuadur. 

O Sr ... João Lyn - Sr. l'l'csidcnlc, conhecem os 
meus nul.Jre,; a1ni;;v::; que l'ü)JI'CtieaLam nc,;ta Gusa o E:;Lado tia 
ParaiJyba as li:,;·al;õu,; de ustirua JlCôôiJH! o -de, solidal'ietlaLic pu
liLic:.t que anmLive cum u illuslrc lJeJJutadu quu acaba uu ex-. 
tmguir-se eJü luta~ partidal'ia,; lia:; mais lnlcasas tJUe se ope
raram. uaquella uuillude da l<'cdurauãu. 

Nãu :;ui' mesmo se entre us snus 'currcli;;iunal'iu:; alguew 
houve que priva:;su tanto com S. Ex. durante as camj.Jtmhas 
cm que ba'talhámos junlos. (Apoiados da bancada 1Ja't'ah'JJ-
bana.) · 

Siulu-mc, JJOl' i:;su, ltabili.Lat.lu a dar 1.1 IllllU Lc:;Lomunhu 
~oiH'c u valor o sobre n dt!~[1l't•ndi :lll!nlo do uolavel polilico. 
,(ilpoiadus lia bancat.la JUll'uhu!Ja'ILU). 

Uilarci apeuas um J'aclu que t.lcnoLa perl'cilamcnlo a 
'le::mmbição duquellü ardoroso coml111 I rn lu. 

Assumira a adulinisLra~üu uu :EsLadu o saudoso chefe pa
~·allybuno, Dr. Alvar.o Machado. 
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Simcflo. Lt!ttl lmvia ;;idtl t•leil.u primeiro \'iee-PL·esidt~nlu 
o e!ll Lorn11 dcJJ,~ eungre;;av:uu-se .-1,; eleiueul.u:; mui; ligados au 
tlc·.'et•no que Ii nclát•a, enu:;Ji Lu il\l.lu um jJOdet•oso ttuclco. 

O novo Pn~;kleuliJ mwnil'eslnndo-sc dcsr>,ju,;o de apagar as 
lin!Jas divisaria;; que a::isint :;ul';;ia!lt llas J'ildt·u; ~·overnislas, 
reeeiava, ·enl.rclanl.o, quu aqucllu .prc;Ligiosu JJOliLieo, inves
tido dtl mandato d~,~ suu sub:;Lilutu cousliluciunal, fosse uru ob
st.uculo á nl'icnlação que prclcndia atloplur. 

l'ot' inlcrmeuio de eminente amigo commuJIL J'u1. ~ltegar 
as suas apprehensõcs ao conhedmcnto de Simeão Leal, o e;;te, 
]Jat'n que se dissipassem os;;as duvidas sobt•u us seus inl.uitoe 
em t'Blaoão :'L poliUea de eonctJL•dia tJUC Alvar'o Machado dec:·~
,iava inaug·ut·at·, dirigiu um pfl'ieio ·tL A:;,;mnblGa du Estado rc~ 
nnneiando o manduto ele Viec-Pr:côiclcnlc. 

Este facto traduz a extraordinaria abnegação do in
ll'upido lul.ador o excelleuto amigo. 

O SH. CoS'!'A Il.oDHIGUES - Apoiado. Mui~o bem. 
O Sn. ;roÃo LYRA - Ol:correndo depois uma vaga na rc

pr•tJ,enJ.açãu paraltyballa, foi ullo eleito Deputado l!'eum·al c, 
findo o mandato, disputou ao desembargador 'l'rindade llen
I'ÍlJIII!S u Jogar reservado á ntinoria. 

O Llesnrnhar·;.;-n.clor 'l'rindarJ,,• cm Íitl'lumwia olei.!ul'al iJC 
J.radi(;.ões cm Pm·áhyba (apoiado8), sendo nessa época e pela 

JH'inteit•a VIJZ Jlt'alieada a !I' i !tosa u Sil\·a. 
O pleito 1'11i diSJJUI.adb~ilHO, eunsul:;uiw.lu u Dt·. ::iimcfiD 

Lt:al mais tlo duplo da vula({fto elo seu cornvclitlrll'. 
DiJsdtJ cnlãu, J'il'mou a ~ua posir;ão polil.ica uo EsLadu tJUl: 

o !.ove sempre cnLl'e os mais dcvul.udns pu:;·tutdores do seu en
gl'andedmcnlo. (A11oiado8· rfeJ•ues.) 

0 'Sit. CUNHA PEDILOSA- Apoiado; é ::t. verdade. 
O Sit .. Jo.:\o LYHA - Sr. Pr·esidcnlc, depois de havcmws 

rnilil.ado por muilo tempo uns nwsnm,; fi!Cil'as, os a.conteei
mcnl.os poli Lillos nos distanciaram e fomos por fim extrema
dos cmtLendm·es, c ailHla o et·atnus quando finrlou a lltinha 
acl.iviilaclc Jll.ilitictt cm Pm:ahylm. T~sla ciL·eumsLancia tna1s 
valoriza o meu depoimento c me faz dizer com maior fran
queza os 111eus scntimentns. 

O Sn. t!UNHA l'tmBoSA- Por islo mt!Stno as manifesLa
r,:Gc~ clu V. Ex. neste rnomcntiJ mais o ennobrcccm. 

O :-;n~ .loXo LYru - M;~ociando~me, ]Jili:i, :'ts manifesl.ai)Ür:R 
de pezat' da bancada paral!ybana,, ra,:.o-o eonvencido que a me
lllttt'ia tli! Sirnefto Leal Incrccc bem 'as ho\ncnag-eu,; ,Jll'upus~t\~. 
(Muito lwm; muitu bem.) 

O Sr. ·Presidente -O ::;1·. :-;t•.nadtH' A 11 J.un i o Ma:;::m l'IJq uer 
-rpit) oe 1:un,c;i;,mu 1H\ acln da su~·siio ele lw,iu tun vol.u de pr·o~ 
rundu puzat· !Ji!IO fullecinttJill.u elo ::ir·. De•puLaclo ::iinwãu An
!.ll!IÍil dt1~· ~anlu,; Leal; que u ::icnudo~pot• inl.ut'mllllio ria :\lm;a, 
LIJlt•.gt·ap'hn :'1 Yiu1·a do mut'l.u ,, ao •Gorer.nncltlt' elo :mslt~do tla Pa
rahyl:m, unviando pcznt11es; ü nmü.· que se levanle a sessão de 
ho,io. , 

1ll:i St.··s. S.enaclurcs que t\ppt•ovant cslc requerimculo, 
~lu~.il·tuu dar o seu ns;;entimenlo. (Pausa.) 

..• 
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Foi unanirncmenle approl'at.lo. 
ILuVaJtla-:;e a ,;e:;~ão . 
.1!:1 11 virludu ela delil.Jem~ãu do Senado, lcvanLo a sessão. 
Designo pura O!'clCnl úo dia r.Iu >;eguinlc: 

. !VoLa~il.o,. em ::l' di:;cu'~:;ãu, i.la proposil;ão da Ganmra dos 
I!upuLados n. 10~, de ..UJ~l, 'CJLIC abre, p('.lO MinisLerio da ~Jus
LJ~ll. e Ncgocíos lnleriorcs, uu1 ct·cclilo especial de üí :::15:3$::1\J~, · 
fiara .pagament.o, em virlut.lc de ~·cnlcn~u juclícial'ia ao desenl
!lJargador .'.J!'cmando Luir. ViL•.ira ]'CI'!'Cira (com tw'rccc'l' {a-vu
ra:vel da. Comm:isstiu de F'htall(:as, n. 391, de 1921); 
. \'oLa~ão, em 3" di;;cussãu, da pru!Íosic;ão da Gamara du:; 
Depulados •n. :lílü, de 1920, •que ur~:>anízu u Codigo ele Gonla
JJW.eladc llulJiica da União (com pa1·cce1' Lia Goumtissao Es
pec-ial wb1•c as r::utelllias a]il'CSenladus c o[{Cl'CCC!Ulo uuttas 
n. :J96, de 192·1); ' 
. fV'oLa~ão, cm· ::J• cliscu'ssãu, da propu:;ioãu ela, CaJuat·u do,; 
Deputados n. V2, de 1921. que al.u·c, pelo i\Hnislel'io Lia Via~ãu 
e Obms Publica:;, um ui·ediLo ele 3. 700:000$, para as ohru:; 
de duplica~ão de lit~l1a:s da Central do Brasil e dá outra,; pro
videncias (co·m parer;e1· {uVul'avel cltt Coumrissao de Pinant'as 
a u:uw c cuntrw·io a oulra elas euwnclus liP'I'C.~entadas, n. W2, 
de -/921) ; ' 

Vula~ãu, eJII :!" t.li,;cussão, tla Jll'OposirJãO t.la Gamara elo; 
Dcputallos n. 07, de 19:!1, que abJ•c, .[Jelu Ministeriu da Viacão 
u Obra·~ Publica~ um crcdilo de 7 tl'i':5i0$it!l\J para liquit.lu
l:ÜO du contas da'Uummissão de Linha;;- 'feleg{·aphicas Eslr~t
.f,cgica,; de ;\!alto üJ•os:;u ao Amar.onas (C0!/1. llw'eccr [avo·,•avcl 
da Coumtissüo tlc Finrm~as, n. 404, tlc 192-1); 

VoLa1;ão, um 2' discus·süo, da proposição da Camara ilos 
Deputados u. 107, de 19:!1, que iuslitue um premio a favor. 
do guarda-freios Isaias Francisco ·Ferreira, ela Estraua de 
}'c!'l'o Contrai do Brasil ( co11t pm·ecer {a'l!ora·v. ct da, Co'flt:rlt'issiiu 
de Pina11~:as, n. 40·1, ele ·1921); . 

,vota~ão, em 2' diseuosãu, da proposi,Jão da <Gamara tlo;; 
Deputados n. 113, ue 19:!1, CJUc. abre um credito de 23:000$, 
pat·a pagamcnlo de~premios aos canwéõcs ,brasileiL'OS de re
vólver nas Olympiaclas ele 1920 (co1n pm·ccel' fa·vu·ra·vcl lltt 
Cout·missiio t1c Finanças, n. 405, de 192-f) ; 

2" tliscus·são da proposição da .Camara do~ Depuladu~ 
n. \Jü, de 191'~1, fixando a despesa do ~linislerio da Fa~enela 
;pura o exer·cicio de 1922 (com pm•eccr J'a·vol'a·vcl ela Cu'flt'!IL'is-
são ele Pinanr:as, n. 393, tre 192-1); · . . 

2• discussão elo projecto do Senado n. 20 A, de 1921, re
duzindo os 1wazos a que se refeJ·e a \.e i n. 3. 9U2. de Hl20, 
1'claLivamente aos J'unccionarios das l'l\parLi~ões cxLinctas 1quc 
ul!cupam cargos em commissão, para os ei'l'oitos du aposonLa
duritl (cu'llt 1lCtrccC'I' tüt Cq?nntissiío dc. Jnstiç.a c Leoislctt:ãu, o(
{crccr:ndo emenda., n. 39:í, ele 1921); 

:l" cli~cussço da proposi1;ão ~a CalllUI'il llüs Dep.utado;; 
11. :! de 1 U21 que manda constl'Ull', na cap!La! da Ba'lua, um 
edifÍcio para' a HcparLiçã~ d_o 'I'clcgi,'UPhO Nacional (co·rn 2Ja
recCI' {aVoJ•avel da Co?n'!lt'tSSao tlc J<'mwnças, n • . fOO, de 19~-1); 



SllSs,\o ll:l[ I i\ IJ!l :\11\'E,\l llllu JJll 1 !!~1 241 

2" di:;eu,;;;iio da pr·upu,.;iviio da Carrrar·a 1k1,; Vt•pul ado;; 
11. UJ, .ti~• lll~J. que lll<llii.IU ,.;uJJIIJ'dirrur ir Velt2gada l'i:mal du 
J>ar•tura a ~le:;u de ltt•,nda:; da l\iz d11 l~ua.;>"ú (t;ou/. 1'W'ccer fu

. Ctll'ut'd tia Culllllli~stiu de FiHU/I~.·us, 11 • . 101, du 1.~:!1). 

Luvuuta-.;u a ,;e;:;,;iíL' ú::; l:J liuJ·a:; e :iii rllinulo:; . 

.\'.; 1:3 1[:.: hora.• aiJr·u-:;u a :;e,l'iiu. a que wncur·r·ur11 O;J 
::ir·:'. A .. \zeredu, Cunha Ped t·u,·u, AIJLiiu:; S eVl•.-;, H'-' r·rrrenegi!Liu 
<lu :.\I'Uruu::;, .\lundon~u .\Jar·Lin:;, Alt:xandt·inu d12 ,\lt:ncttl', Lalll'u 
::iudt•é, Ju:;l.u Chet•Jnuut. Judio Liu Hl'll~il, UuuoJ'redu Via·nua, 
i.:u:;la Hudrig·ues, J.'núwíscu St'l, I~luy de 1::iouzu, .Juão LyJ·a, 
'J'uiJia;:; MuuleÍJ'u, AntutJiu .~la:;sa, IU.unt;ulu ·Hollt'JIJiJerg·, Anluníu 
Moniz, .\lut1iz ::iudré, HeJ·naJ·dino J\luntuiru, Junmyrnu ·~tun
[uiro, :'iílu l'L•.çanlw, .\lig·uul llL! CarvaliJU, l'aulu de IJ•'J•ontin, 
l:.iurnpaiu Corrüa, Huul ::3oal'e.>, .Bernurdu .\luuLeiru, AdtJlpiJu 
Urwclu, All'J"edn Ellí:;, .Jo.;ü Jlurlinhu, Ped.i'u Celu~Lino, Cul'lu.·· 
Cuvalcunle, Geuuro,;u .llul'llUeS, LaUJ'U Miiller, Vida! tlltlJJJU;;, 
J.o'clíppu ::ic!JnlidL, Cario~ l:lat•IJu;:;u e Vc;;pueiu de A·bt·cu (:li). 

Duixalll de curnput·ucet·,. CIJIJI cuu;;u jLt»Lil'iL:ada, o:; •::ir;;. ::iil
vuJ'iu ~l\t'~'. tLopu:; Uonvulvc;;, .IU$é Eu~e!Jio, J.o'ulix J>adweu, 
Anlonino l;'reire, ,Toão 'J11HHJJ(!, J3cu.iamíu Barroso, VcnanciQ 
,\uiva, Cameii·u da Cuul!u, .\ltwud BoJ•!Ju, Hu.;a e ::3ifl·a, Eu
~L·.bio du Anilnlde, AJ•auj'' Uúu;;, f:;í·qucíra de ,)Jenezc;;, 1\uy 
l:lat•!Jo;;a, .\lurcílío de Lucenlu, )luilesLu Lua!, J1·incu .:\lacl!ullo, · 
Franeí:;cu .Sallu>, Alvaro de Cur·,·uJ.IJU, Tlan1u:; t:uiudu, Ucne
t•u;;o ~!Ul'tlUUó, Xaviet· Lia l:.iil1·u e ::iuares Llu;; l:.itwl.u';; (:.!.\). 

1~' lida, vu:;lu em dbcu,;,;fl" e, ;;eJJJ rucluJJJUJ;tw, uppru\'atla 
a acta uu ;;c:;:;ãu utllct·iur. 

O Sr. 1" Secretario Lltt cunlu Llu ;;L•.c;uiule 

OJ'l'ic i os: 

Do Sr·. l~ St!ct•elat·iu Lia Carnura Llu;; Deputados rcmctlendo 
as ;,·cc;uinlus 

~. 11\J-l\J~J 

Errwudas da CalJJUt'a do~ D~JJUtatlu.' ao tJI'o.icdo clu Sc
uadl', •iflltl rec;ula u;; ]Jt'UJJJUJ;õe~ ua.; l'UJllll'lit;iie:; de .J.iazetula: 

.\u tu·Lieu uuicu: Uude ;;e di~: « ua;; t'L'.IJUI'lit;üu;; du :Fa
zuudu », .dig·a-.~u: «pura u J'uuc~íunm·iu da Uuirw ». 

ô. ·-· Vul. VIl. 16 
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.. Ao me'smo artigo ~·Onde ~o diz: ;; n'leLacle .por anliguidade 
de clas~e. ~ metade ;POl' merecimento~. diga-se: "dois -terço:> 
por anLI81lld~de e. um .terco por merecimento;. na classa.». · . · 
·. . . Ao iuesmo urUgo -· Accrescenle-sé · ()i seguinte paragra- . 

. pho: "A· primeira nomoacão, dependente de concurso, só terá . 
Jogar para os cargos, meno·s elevados dos. respectiVO&',. quadros ». . ' ' ·' ' . •'· . ' ,. 

·.. . Ao mesn1o artigo-: Accrescentccse o ·'seguinte pa1·agra-
.. · pho: "Sem prejuízo :da presente ,le'i, •que entrará. normalmento 
. :em execução, o tc:ioveruo, na sua regulamentação, poderá ·abrir, 
· á regra geral, C{Ue· nella se estabelece, as .. excepçóe&.qu~.Jot:em 

aconselhada!;! . pelo· interesse' dâ · adminisü;açãO publica, como; 
. · pot~\· exemplo, .a dos •cargos de chefia de serviço, .(lue Só .. ;por . 
. . mere.cirriento · · poderão se.r ':, preenchidos, ·,. subinettendo, · ... com- · .. 

· . tudo, . o, l'egulamento . sem . emba1•go do executai-o . desde logo;~ . - d c . ' . ~ ' ' . . . · a approvaçao • o · ongresso .... · . . ·. ,., • , · · .· · 
· •· · ... •··. :óev~!'iio consta1· . do· I'eSulatnento : a) .o ~i· uei·:io: ~-··ser ad:. 
·. ,optadÔ .para. a deJ'inição dá. categoria dos funccionariOs 6 :das . 
: rei>art.ições;. b:)io modó :dt;J.orga:nização.e. fun'!_oi~nam_ento. ,d~s 

.. uompnssões. que; ;.em cada .. mm1~ter1o; · se.Jerao, .. de. Incumba· 
· • •..• da ,!lropostjl. dos u.omes · ~os flln~cJ~nano·s, ~. quem :de,vai!l .tocar. . .. . 

. ·a:; pr~~ot;oes, 'assun 'pqr. mei',IlCimeuto,: CO!l10 .P,or antJ.gU1dade :.~ . 
.. : •··· : :Aecrescentê~se..:. 4:Art: •.. ,• os ri:mó~iólili~í()s :eéderaes • não ·· 
.. poderão .. ,s.e.J: , remov~dos, a não ser a . pedi<! o, para: cargos de. 

categoria: ·inferior: ·á .d111quelle:-; ·,que .el'fectivamente. · exerce1•emr · 
. definida a-, . categoria pelo. ori:hinàdo, '· e::;outra~F 'qU:aésquer cil:"j 

· ·cumslauciasi,. que tiObre a especie se couslgnarem':.uo regula-: 
. ,n,erito de~tl\ lei,; . · . <: .,. · ·.• >··: , . ~.· , .i', .··, ... 

·· ··- ·• · AooreíK:entti~se--.: «Al;t~· •· · Fica ,o· Gove~·no.·· ·aut"oriú1do•. à . 
. deuretar o ·Estatuto do·s funccionariàs. da .. União, r•tómand(). po1; ·.,. 
:base ós. trabalhos existeJltes. sobre :o assumpto,,'PR1'a .que entre . 

. ·em .vigor .. depois de deVidamente.: appi·ovado pelo .Pod!)r.~Le-;. ·. · 
gislativo :t .• '• · ; · . > · • ·.,. : ' .. 1 

• : ; : ' : • . . • · 

. .•. . • .. Càmara .ct6s .Deputados, '11 de nove~ro de ·r~21.-. Al;nolfo 
· ·. Rodriguesr·de .A:Ieveáo~ P1•esidente. :...c .José. Augusto· Bez.erra de 
. Med.ei~os~ i • · ~Se~r.etario . .....:. Dos. ta Rego, :2• ,l:ie\lretario:. 7 :A.'; 

JComnnssao. :de•·Fmancar>. . . . :' .: . . · . .t;: ·· . , 
i._', , ,•, .·.f.l1 • ' ·, ,, ' .":•, ::-.'1[ ,, jj' I •',' i /.,t' '!·. • .... .. :• 

'. 1. ·, · · '• ·· , .· ·: : 1 "' , , .' ••• .~·:t· .. : · ' , ' ' · · . . . . . .., .. /, ·. ;.. N '20 'c•~ . , ... ·· , .,. ,.: . \i 
· . .~ ,· ··: .. ·: .· ... <·': '. ' ,' ·.1· :1 1...:._~,,~.;.,~- .·~ ,'•\\ \ ,, . ·.' ,·, :.-

' · O Cong1·esso .. Nauional deci·eL~.; . : -· , · '' ·. : 
"·.:> ';·'' '.: :,.,·.>>--: ·.·.:' .:.' : ;'' '' '"'~. ': ' '' ' .·.: .. :"". __ · ,: ·.·~· ... :.. .. ·, ~ ..... :· .::.· '.' ,' ·.· :'':. ' ·. ' 
"· · 'Arf;' t• .Fiéa \;o.· Presidente: · da .. !Republica· ·autódzad'.l. a 

.· desptmder' pelo. Ministerio da. J.u.stica .. e N~gDcios. Interiores no: 
. exercicio financeir,o de 11922,'\as quantias 'de 3 .2<H :020$317, 

ouro, e 77,. 48:1:137$695, papel, e·:5 :OO(}::o00$1 papel,· .destinados 
ao fundo. especiaL de, prophylaxia ·•1•\iral; >assim discriminwda~ 
nas..S.O seguintes,., verbas:· · ... ·· ': .. : · ·: .. '· ..... · ... ·. ·.· 

' 'o ,' .' , , • ',~O I ' I • I' •, ,,11: I ,· ' , ' • J • ',' ' ' ·, ' • " ,', '.i.,, ' ., , • i ' ' 

. · · A1~t .. 2" '-7: Revosan'i-se . as disposições '.em 'coi:!Lrari'.l . . ' ·, ,. ' ~· :· ', ,• J>:'., c • --.· ' ,"• ' ,: , , • '!·, '•, I'',. ': > ''' ' ' .' ' '' , ·,., '·~.' , , - ' 

. . <Gamara dos Doput~dos,. H 'dil•·novembro de•. :192L~ ,..:...:AI'~ 
nul{u Rodti{lues de ~Az~vedo, .Prosidento. - Jo.sé Atti/1tslo Bc:. 
;:erra. de Medeil•oo·, 1• Secretal'io. -··costa Reoo, 2• 'Secretario •. 
- A. imprimir. ·. ., .· .. · · · · · .... 

,, ·' 

' ' ... 

.,. 
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SESS.iU E.\l 1G llll :\0\'IDIDI\.0 DE 1()~1 2~3 

Dn IIJI'SIIIfl Sr. Scci.·d:ti'iO, I'Cirwl.lcnrln Ulll il<r,; nulusTaphos 
(}a ,J'(·.-::oltu.:fil, Jpgi...:Jal ivn, :-:aneeiunarla, que• alJJ'f', CJ'I•dil1,;; para 
pas·anl<•lllo tlu ~-J·atiJ'ietll'iín arldiciunal a J'uiwciun:tri<.h' tia ::!e
cn•lai·ia da Cui-riai'a dÓs rDepulailuo;,- jo AI·c!tivo. 

Dn 81·. l'I'ui'rdln cln Districln Fr!<_kml, I'CI!lcilr'.nriu a . ..; t·az,jes 
r.los 'IJ<'lus que O!J[luz ús sc&uinl<'S -re,;ulucúc.s du CorL"!IIJIJ .\lu
nicipal ·que: 

Equ iJmi·a ns \·cncimc.nlo,;· rJn,; <.locr•nl es ela E>cula :'\ut·mal 
aos lli·oJ'esc:ores rias cseo!as nocLuTna,;; 

-~lanrla Jli'nc<!rii'I' :'t cobl'flnr;:t. S<~lll mulla, ar.,·· o l'im do 
COi'l'f'llL<! L'XI!ITÍCill, i]n illi[Jflii/O· pi'erJiaJ CII,jl),..; jJI'IJCI'S,,I),..; llÜO 
l.o.niiairi :;irJo r•nviarlos au .Juizo rios Feitos; 

Delcf'min:l as conrli1:ões para a consf..t•ueeüo ou atlaptaeiío 
de ]Jl'cdios para escolas e rJanrJo uutra.,· pJ·ovidencia:'. -A' 
C01rrmi:"ão rle Constituição. 

'l'e I cgram mas: 

Do Sr. Presidente rln E;;Larlo rio Espirilo Sanln, e.nvianrlo 
pczames pela rnorlc elo Sr. gcncml Oliveira Yallaclão, Senador 
}leio Ksl.arlo ele ScJ·gipe .. - Inteirado. 

Dos SI'S. l're,;·idenlcs rios Estados rio nin ele ,Tancii'O, rio 
-l'aranCt c de ·C:oynz, wngr·al.ulanclo-so corn o Senado pela daLa 
ele 1G dr. novembro.- Inteirado. 

Do S1·. COI'J'êa ele Pr·eil.rrs, congralulanrlo-se com o Senado 
))elo 1ncsnw mol.ivo. -- Inlciraclo. 

Convilc do Sr. secretario da ·Conferencia Tnlei·e.staclual rio 
Ensino Primaria, riara a l'c>la escolar que se realizar·(, no dia 
1G elo cnrrcnlc, ús ::o horas, no Thculro Municipal.- Inlc.imclo. 

O Sr. 2" Secretario ricclaru que nflo ha purecerc;,· . 
!": 

O Sr. Tobias Monteiro- Sr. Prcsirlcnlc, sou dos que cn
lencle.m que elevemos LCI' grande ·snhriccladc em male1·ia ele 
votos ele pczar c ele suspensão ele sessões. Si cu Ül'l'.''''' ,·nto 
dccisiYo a c si r.. rcsrwi to, ·só concorreria para fazer mnn i resl a
eõe;; dessa nalureza cm monwnl.o cm que o nosso sr..nti1· pessoal 
c o ela Naoiío que rcpre.scnlamos pudessem traduzir realrncnLc 
expressão ele g!'andc sinceridade. 

Quer parecer-me que c.slamos hoje cm um cle;;ses mo
mentos. E' a primeira vez que nos reunimo;: elepoi·s de co
nhecida a dolorosa noticia da morte ele. Sua Alleza, a Princcza 
Isabel. 

Eis a h i um g-rande nome ela nossa historia. 
Pa.rccc que foi ironia elo clcslino reservar a uma mulher 

o papel de consumar a grandiosa -obra que. os noss·os homens 
de Estado clurunle sessenta c seis u.nnos, 11ão souberam levar 
a cubo pO•l' si sós; ou cnlão quiz o dcslino que essa mulht'.l' 
~con&LiLuissc um symbolo de bondarlc, para fiem· na historia 
.rcprrscnlanclo a fôrma incruenta pela rqual rcalizúmn;; uma 
vcrdade.ira revolução, que a oulros linha cusl,aclo cauclacs d'c 
sangue. 

A gerarão ela Inrlcpcnclencia clrixou pass·ar a opportuni
clarlc, que Ôs Jlnvos de O·rigcm hcsp~niJOla souberam apro
veitar, de. decretar a abolicüo do lral'ICo c prcpat'l\1' a da cs-



-' 

244 ANNAES DO SENADO 

cr·ayiil~o .. Joo<r! Bonifacin, rquc lanlo poder· c;-.:er·ceu sobre o 
aninr,, rir· J>etll'll T. nfto ;;nu!Jc conrluzil-o pam r~sse rcsullado 
llllil'arillrosu, lle:ib'Liu a lotl;rs as sugg·c.slõcs, quu corn vi:ião 
de Yt•rtlatleir·u lwrnern ele Eslaclo, l•lw J'a1.ia ele ~Londr·es, Caldeira 
Branl. " futuro "lar·qucz ele Bar·Jmcena, e rr'e~isLiu ú pressão ela 
Jrr:;Jntr'r'l'a, que fazia ela aboJ.ir;ão rJo LraJ'ico condiçiin, sine qua 
nu11, Jllll'll r·eeonllccirnenl.o ela Indopcnclencia c do Trnpc.rio. 
Corrr11 ellcs t•esisliram os seu.,· suc~essor·cs, c da rrrc.:mro ma
rrcirn n•sisliu a Constituinte c resi,liu Pedro I. 

}'ui pJ·eci:-~o ·lJUL'. viesse n reg·cneia tr·ina, com !Feijó, ·Mi
ni.<lr·u da .lus·J it;a, para dccrclar-·sc a lei elo \J ele novembro 
de IS:J I, CJLIL' I' o i sopllysnwda durante l!l armas, al·é quo co
mcr;unt.ln a c.nsaiar o poder, no onthusiasmo dos primeiros 
unno; da nmior·idade do Jacto, o segundo imperador se allias'SO 
a Eu.q•ido e, com o rogulamcnlo ele JSGO, docrc.l.asse medidas 
de l'tJJll'cssão, capazes de pür fim a esse cornmer·cio maldito, 
o qual ainda procurou rc.nasccr alé o u!Limo clc'sembarquc 
ele ::'er·inlrwllcn. 

Par·oco que o Imperador sahiu assombrado dessa lula 
tcl'J'ivel com a organização podorosiss·ima dos negr·eiros, per
sc.guii/ns ·nos ·,;cus coJ.•sarios alé debaixo das nossas J'o!'lalozas, 
peJo;, eruzadorcs ingolezcs que desse modo humilhavam a Loda 
a nar;li11 hmsilcira. Só cm 18G8, sob a inspirar;ão da carla que 
Jlw dil'ig·iu urna socioelado p.hilanLropica ele Fra.nea, ousou 
D. Pedro l,f inserir na Ji'alla do Tlrrono, um topico relativo ao 
« clr!rr,cnlo ·servil», ouphomismo que parecia querer oeculLar 
a ~'crg·onlra da palavra escravidão. As concli~\Õcs do momenlt> 
e.rarn inopportunas. A braços com a gucr1·a do l'araguay, o 
pa1r. n~o podia emprohcnclcr uma lulu interior, cujas diffi
culrlarJco:;· Cl'am bom de prever. 

·Comi udo, logo depois, rcenc~.Luvu o monarcha a poliLica 
do I imider. cm relação ao problema servil, crnhot·a se pcrcc
br.'SC .. soJJ a prucloncia dos pa·ssos, o s0u scnlimenLo pessoal 
contra a o.,·cravidiio. De accurclo com .Pimenta Bucno, iniciou 
n,; l.r·allalhos .que dcl'am cm resultado, pela discussão elo Con
selho do CEsl.arlo, a c'hn:muda de Rio Branco ao poder, c o 
gi'Dnrlc. combale que se feriu pela lei de 28 de ·setembro 
de 1871. 

Ausentando-se do ·paiz, o Tmporaclnr deixou a filha na 
nca·cneia, muilo joven, com 28 annos apenas, como 1quc lhe 
adiyi.nllando a coragem c o clcslino que a hi'sloriu lho rescr
,·ava ele fazer a aboli c-ão. 

Toclo o mundo se lembra elo que foi essa luta assorp
hro·sa, quo ·ficou nos nossos Annacs wmo a mais ''ehemonte, 
depois ria ·CJUe Vasconccllos· omprehendera ·Conlra .Pedro r c 
contr·n Fc.i:ió para augmont.ar á custa do ·regalias subtrahidns 
li Cor<ia as .prcrogali,vas .cJo P:wlamcnlo, procurando fundar no 
Brasil o regímen parlamentar. 

Desde cnlão, as nossa•s GamaraS' nunca tinham assistido a 
1.iío gnnrlo violoncia. O Minislcrio contava apenas com um 
vol.o rlc maioria para fuz~:.r numero c a votação de cada um 
dos artigos da lei era um combate cm campo raso . .Partiu-se 
a mrin o h!ôco f\'J.'!l!llitico elo Partido .conservador, ficando com 
a rc>'isl.Pncia a flôr do;:; ·seus homens novos, de maior talento, 
srm mais festejados ornrlore.~, ·Paulino, Bclisal'io, Figueira, 
Viunna. Alencar o aLú Pcrcligiío Malhciros, que tinha oseripto 
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umn obra magistral úccrca da escravidão. Não llJOuvc arma 
.que não fosse vibrada c amca1;ou-tie o paiz. de uma lir•r;atornlw 
em lomo dos llorr;ns. Nunca a Pr111cczn. Jo1 nesses dms clc
mcnlo dr) limiclcz; collaboruva com animo forte na gr·andc 
cruza ela. 

llel'cJ'iu-mc um membro do glorioso ~finisLcrio ele 1871, 
uma 11·ez Sayão LnilaLo nprcscnlou-sc a pleitear, como Ministro 
ela .Justiça, a confirmação ela pc.na ulLinm, ÍIII[Jaslu a um es-
.cravo que havia as.~bsinado o sen-Il o r. . . 

Para vcnccr a resislcncia da Princcza, naJTOll-l'llc então 
que uma vez uma ml'tc debulhada cm pmnlo ap1·escnLat·a-se a 
D. Maria J, pcdinrlo perdão para o 1'ill10, que lmvia commcl
tido um crime ele morlc. Dcpois ele .ouvil-a, D. ~laria res
pondeu: «<I. minha bondade, o meu cora(~ão de nwll1r.1' per
doariam, mas a minha ~abcça de rainha mar.cla cnnrJemnar». 

Estavam todos sob a impressão daqnclla l'••lllot·ica, espe
rando a t·csposLa ela Princcza, quando ella, curn delicioHa in
g·enuidade, desmoronou I o da a clnqucncia de :'layfto Lobato, 
dizendo: «IJiias, Sr. Sayiio, minha iatara\·ü era maluca! ... » 

Era .sempre a lJondacle guiando as suas ac,;ües, a bon
dade c coragem. 

Parecia que essa lula, ·quc essc lJaplismo politico havia 
<!c sagrai-a para uma miss[o ainda maior. 

Apczar ele iniciada cm 187!) P.O Parlamcnln IJ na im
prensa a campanha g·Joriosa ele .Joaquim Kahuco c .Tos1; do 
Patrocínio, o Imperador continuou reLrahido al.1í animar-se a. 
eelebrar o decantado «pacto» com o Senador Dantas no in
tuilo de ensai::tt' um golpe decisivo que ferisse a 'fundo o 
Ilrincipio da escravidiio. Assim como se l.inha dado cm 1871 
o golpe eontra n principio do direilo romano de que o pacto 
segue a condição do l'entrc, ia-se agora tcnlar outro na pro
pria cssencia da cscravidiio, o golpe mor·lal, propondo-se a 
liberdade elos sexag·cnarios escravos inclcpcndentemcntc de in
demnização. 

As urnas, porérn, desampararam o Minislcrio c o Impe
rador ficou no maximo .que tir"ha ousado fazer, coticedendo-Ihc 
a dissolução da Camara. Realmente o grande poder eleitoral 
·era o poder ela propriedade agrícola, elos grandes senhores 
:feudaes de cng·enhos c fazendas, os quacs cnfcchavam nas 
mãos em todas as situaçücs a influencia. da politica. As ci
dades eran1 abolicion:stas, mas não era o interior elo paiz. 

Esl.avamos chegando cr.lão ao fim real do segundo rei
nado, porque a parlit· ele 1887, minado pela doença, o Impe
rador era apenas a sombm de si mesmo. 

Abriu-se o interregno do uma nova Regencia c a. Prin
ceza, chamada outra vo~ ao Governo, encontrou organizada a. 

·resistcncia elo l\linislcrio Cotegipc, cujo symbolo era a tru
culcr.cia do chefe de policia, apontado como um verdugo per
seguidor dos escravos fugidos c dos acoitadores ele escravos. 
· D. I.sabcl não era possuída da timidez elo pac. Não pa
recia Bragança. nem Habsbnrg, dir-sc-ia apenas BourlJon do 
Napoles, mas Bourbon ele Napolcs com todas as suas auclacias 
c .todo o seu calor votada á liborclaclo. Quando lhe affron
tavnm os sentimentos, sahia a defendei-os de viseira erguida. 
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Um dia. daya urna rcsla no Palarin C:11anabara c con
virlon lHll'a as;;islil-a a um mulato rle Lalrnlo, mnilo cm evi
dencia 1:0 ~~~u lempo, de quem a Lradil,,:in da 1;poca cm que 
YÍ\'CU c! ir, que linlm lampc,ius de g'l•nin: AneiJ'I\ !lcboucas. 
'l'ndns as scnliol·n,; pi'C"r•ntcs reeusaram cnnr·erl1•1' uma cnn
l.raelnnça a cssn conyidaclo. Quando a princrza notnn que isso 
se daYa por prreoncciLo de cur, lr\'antnn-sc, rll'\1 o hraço a 
Jlrlllllll':ls c foi cnm ellc el::mr.ar. Era m;>lirn 11 caraclct• ela . . . 
prir.cczn. 

Quando 11fin mnsc~:Jin modificar a ali. i l,tHll• ele rcsis
Lcncia elo Minisl.rrio Cnl.rg·ipe. aprzar de c!e~cn1·1rir francamrnlc 
o seu scntil'. crrlamenlr enm rxag·g·eJ•os, clacln n scn papel ele 
solwr~nn consl.i IIII' ional, J"ll'OCill'OU um prcl rxto ~ prnvocon a 
demissão rlo minisle1·in, pnr nm acl.o scmcllianl~ a l.anl.ns que 
o Imperador linl1a JH'aliearln srm o.s fl'l'aJ~I!~s l'Psnllados de 
elcYar,~fio moral qne Pila a~·o1•a visava. O paiz rslava soh a 
impressão ele um momento rcvolneionarin. 0.' rsel'a\'os ahan
donavam as :fazendas, prl~ftava-sr a queima dos cannaviacs, a 
organizaefio elo;; quiloml1os dn Culmliio r. a ]1l'Oprb l'nrça ar
macia diseulia si podia .srr empregada na laecra rir' pl'cndcr 
escravos. 

:l!nilas vezes, as ;ocvnlmlics são frilas prlns Governos, 
para dar-l!Jrs f1írma !cg·al, qÚ~nrlo os homrns rir Esl.arlo nfio 
sahrm ]ll'r\'f'l-as e ryil.ul-as cm l.cmpo. lmnsformando-lhcs as 
ic!flas .ift amarlmrr·irlti'l rw npiniiio r apenas dr! irias pela op~ 
prrssfin elos rlominnclnrm;. Os Governos transformam-se nesses 
mom rn I M r.•m insil'l.l mrn !os rins poyos. 

i\Tnila g-rnlc conrlliC qnc a Princrza assir.;non a lei de 
13 clü maio. acJ•edilanrln firmal' ainda mais n l.hrono . .Tulg;~m 
outros que. com o sen acl.n, ella sabia que .sacri[icava o re
gímen monnrchico. 

Nem nma r.em nul.ra cousa. A vcrclarlc (\ que os abn!i
cionislns ligados an ll1rnno acrrrlilavnm qnc a ahnlicfio viria 
consoliclar o anl.igo rr:;:-imcn. Discursando nas sacarias do 
·Paço, n '13 ele maio, dizia Joaquim Nalmcn que a Mnnarchia 
se lcvanl.nYa naqncllc dia nn.s h ombros eh povo. Pol' seu ludo, 
a PPinccza nfto pensava qnr a sna inicial.iva déssc cm rcsul
taclo a perda r.la cm·t>a. Elia mesmo m'o disse, ha cerca ele 
um am~o. quando livr a honra ele um convite de Sua Alteza 
pura ir vêl-a no caslclln onclc agora morreu: 

«Pt·ncrcli assim. sem calculo politico, apenas mo 
convenci ele qnr com a n·lin h a assignatum podia con
concr para lillr1·Lar sciscenl.as mil crraturas reduzidas 
:\ csrPavicl:i.o. Desde esse momento não hesitei um só 
instante.» 

A sua obra foi sohrrluclo uma obra de honclaclc humana. 
E esta 1S a sua grar.rlezn. 

Rrf]ncirn, pois. SP. Pl'rsidrnl.c. qnc, rm homrnag-rm a essa 
memoria i:io r;!oriosn. lancrmo'l nm vnt.o elo mais prnfnndo 
prz:w na nela elos nossos lrr<hallws r lr!rg-raphcmos na rlevicla 
:Córrrm :í Sua Allr·,n. o Sr. Conclr rl'En. commnnicanrlo-lhc 
essa rrsolm:ilo rio Rrnaclo. flllC f.rar.ltJZ. estou ccr!.n, firlmenf.o 
os Rrnl inwnlns ela Naçfio inteira. (Muito bem: mtdtn bem. O 
orwl or· rJ c um Jl1'i1111cntarlo.) 

•' 
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\'0)1) :'1 ;JlP . ..;;t, 1·, lid•t, il.[l•li;Jdtt I' j)il..,jll 1'!'11 di . ..:t']];-':.:,jj(\ tl --1'-
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IH\11 -i': III .\li·: :"\Til 

l!l~qt!l~i·:·p tilft\ 11<1 :tt"la da Jd'r·.~I'JlLc ;-;r~.·<~:-w ~~~ja eon:-'iguadd 
11111 l'll"l11 !J,. i"'"I-UII<Ji,,ílll" jii'Z:II' Jll:lu l'allul:im<ml" d:t Pt·ill
t't'za l.'iJilf•] t_~JII ftt•ltll'll:l,!:;'!'lll ;li);.; ."it~U."i inoJ..·ida\·l·j~; ,•_itH'\'it~~U.i _:'t 
t·au;:;tL da :\IH;)t,·:t~~. lt\J:J'u . ..,ittt. !]111 1 t.•:-:lr• ,-,,'ltt d1t ~~-·nado ~P.!:t 
\lt•\"it!:l!fll!ilft• 1'11)\]il)l)])jl'::dtt :llt .~!'lJ l'~jHI . ..:II, 

~:1111 dn..; :->P:-;..;tH'."i, I Li dt• lltt\'l'ltllll'n dt• 1 !I'! I. - -·· '/'oh ias 
J/rl/1/r'il'o. 

O f)r. A. Azeredo -- l'<·<;n a palavra. 

O Sr. Pre~idcute -- 'J',·I<I a pai:tiT:t" !111]<1'" SPiladlll', 

O Sr. J\. Jbercdo . ·, --- :-;1·. i'r<:sidt•ld0, <I 1111Jiivu' qu., 111<' 
1-:-az :'t 11·iilll!l:t ,·, u 111<'-'llltl <I"'' a t•lla '''''''" '' illl!.'ll''' :'ienarJnr 
I"''" li i o (; l':tllli<• du ,\ior·le. 

llepois das su~s r,nla\'1'3'i tle l'll1<1f.·ão, dr, carinho re,;pei
tus,,_ ri I' I'L'r·tlacl<:, rü: .iu,:l ir:a. nadn puderr-i aecrr.sr:cntar· ]Jara 
i•lt•\'~ll' 11 lliJ!Ill- da I~X.L'P]~;-1 f)l'illCI'Za rflll' g'O\'I~!'IlOII esle paiz, 
,.,,,nlu di.<sr. u lionl'lldo Senudt<r. enm h<~rHladr r nollr·eut, p!'iu
··ipalrllent" r:0111 llomlad<'. c:nr11 .iusl.ir_~a c enm lmtl'lrr·a, Jl"-""ll 
Iilf\:-;11\il dizer. 

P11r· rnni_-: <III'' (jiii'ÍI':IIII<',: :l<'l'l'fiilar· (jlre a sua o!Jra g·ene
r·u-;a d1,: "('l'I'ÍI' :i rmaneipar;ii11 du B1·asil, com t.unt.a grandeza 

d'alma r'ulrl<l """ rr,z. n~'' l.iv,;;_,,. :uTaslacl" " thrnno :i sua 
qu,~d:i, uing-IIPlll fJO(icrá r·.nni':~Jar que foi essa grandiosa ollra 
i.Jlll,', ilwou[I;.-;Ju ,·eJmcnle, ennlrilmiu para que os elemento~ 
conse1·vador·rs 1: l'l'nr:r·.ionur·i"-' -'C I'P.unissem :ws liberaes e 
que nós, os republieanos propag-nndislas, pude,scmos conse
,gui1· a viclori:1 ele tri d.-· uoveml11'n de 1R.'l0. 

O honrado Senado!· fez jusl iea (t cxcclsa '.Jrinceza. _S. Ex. 
fez um hisl.m·ico lig·piJ·o, m:ts eloquente. vivr, verdadeiro, do 
(JIH~ foi essa ,]jg·nissima senlrnra, que cleu c1 mais completo 
PXt•mplo di' iiOTif'~lidarl<'. <10 l~:<!Hiadc, rlc ,.,,r·d111'n li fnmil'i:l 
lll'!lo i I r: i r:t. 

O hnnr•arln i'rnnrln1' limilou-;;r, Sr·. P1•esidrnlr, a rwdir qur 
~r in,erPva na :u::l.a rloo nosso.o J.ralralhos um vol.o de profundo 
pnzn.J· pr•l1r rlr-.oappa!'f'í'inwntn da Pr·inccza Tsabcl, r que Sll 
commlllliCJ!IC n aclo rlr1 Senado ao ;;cn :tu:;uslo esposo. Eu r.n
trmdo, poJ•t:m, que n Scnulió rh Repliblica, cm llomen:~:;em :í 
~ua mmnoria, deve fazc1· mn is alguma cousa, 

•rendo essa screnissima ;;rnhor:t governado csl.c paiz, com 
l_l!·ilh". rlnmnt.<: as trcs vezes qu<'• exerceu a rc:;cncia, n:ío é 
.iiiSI.o que, embora republicanos, não lhe vcnilumos render as 
hullll'llag-cns a r,ne ella fpz jtís, snb1·el.nrln porque, :í frente du 
~rnpct·io, dispensou a sna gcncrnsirladc u csl.a ra0a. que hoj,~ 

lll'l'f'Jr:cnl.r r;ollailo1'a <'nmnnscn. r"•ncnl·r·endo ig·uallnenl.o para 
11 f'ligt•andcr.llnrnln do nos~n naiz. · 

.i'u1· isso, 81·. Pt•c;;idctllc, 'proponho, cm arlrlilamcnl.u ao 
J'I.'<'JIItll'imrnl" rlo noht'P, Senador, que l.amhcm se snspenda a 
~;p~<:-~:lll dt• IH\i~' ,. cp1r• n"RPnndo n~~~ sn 1'1'1111:1. nruanh~. t~nneot• ... 
dnn<f,, :I"ÍIIl 1'<1111 " l1rlo "'' 11•r..~ diaR r],,,,I'Pfado p1~lo Governo, 

'- · · E-1_,,_ ili,ci_II''O niío frd J'<!vi;;lo pc·lo orador_ 
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0111 linnwnagrm a r;;;;n wnrJ·andn srnhorn, qnc, inrnnlosln~ 
vnimenlr, sr immfll'lalizoLJ, grarnndo indeicycJmenl.e sBu nomfl 
na no.<.'<a hi.~luria eomo um rlos mais hencmrritos qur) o 
}lmsii lr.m pn;;snido. (Muito bmn, m.uüo brm..) 

O Sr. Presidente- O;,:,., Sr.nadoJ• 'J'u!Jin;; ~innlriJ'o' !'N(IIPI' 
nllP sn inncr 11a nela l!n;r JliJS,,u;; l.J'abai!Jn;; dt> linjt• 11111 1'11!11 ri'•• 
i~l'll/'lilllill JII'Zlll' i1i'ill /'aiJI'r:ÍiliClllO ria f'I'ÍilCI'ZU i~:lill'i r! fJIW :-ri' 
lr•ir•~J':l'pl'l' nu :-:1·. e11nrlr: D'Eu il[):'•CSPnlnnrln pr•znnws. O 
:-;,·, ;-:,l"rniln'J' :\. ,\zcr'Prlo l'f'fiUrt•lnmhem qur s,-. irvnnlr• a """·"~o 
rir• )JII,ÍI' i' qnr• li ::\r!llf1Úr 1 rJriXe ÜIJ i'Uil'f:CiOlllli' illllilllilil. r:111110 
irullll'llHgr•m :í l'l'ÍllCI'za Isnbr•i. 

Os sr.'lliJut•r•,, qtll' appl'ill'llllr os r.Jnus t'C'CJUCt•inwnlu,, qnni·:·nlll 
•ln1·" >'PI! n;;senlilnr•nln. •/'llu.,n._) 

Pnl'nlll 111lnnimrntrnlr• :lJ)Jll'lll'ilrin." • 

.Em ,·it·lndr dn rlr.liiH'r'nr:~o dn Srnadn. lrvnnlo n ;;r;;sao. 
Drsignn i'>rll':l 11J•rlr.m rio rlin ria srguinlc: 

Vnl açfio, rm :l" d i.SI'll:'ili\n, da pr-opn . .;;i~iio rJn. Camnrn rins 
Depula.rlo',; n. 'IIJ2, de 1!1:21, qu.r. alwe, pelo MinisiP1'in da :l!t•-
1 ir;a r Xrgoeins [11/CJ'Í01'r;;, 11m crcdiLo espr.eial de tií :3r,:l$:l!l:!, 
p:tl'a png-amf'nlo. r!m VÍ1'/IJ(]c• nc senlenca ,judiciaria, ao rlr•.'lem
lmt·gariP1' Pr.mn ncln Lu iz \'i 0 io:·n Frt·l'r. i t•a ( C0'/11 pm•ecr:-r j'avo~ 
7'{fl!r!'/!/u C~>IIIIIIÍ.,sü!' r/c J.'ínmu:as, n. :W/, r/e. 1.92-1); 

\'nl.nrfin, cm 3' cli;;eu;;Bfio, rln pmpo;;içft,n ria Camara dos 
Drpulaliu~" Jl. 2l'o0, ilr ID20, quo urg·aniza o Co'digo rle Conlnhi
lida-d:· Puhiicn ria Uniiin (r•om pm·ecer dn Conr111is.win l;'sp•.•dal. 
su/JriJ (IS r!/1/Piii•'IIS UJII IJSI'}I/IIr/ns r! u(j'r?'('CPIU/o Ullfl'IIS, 1/, .']!)(i, 
de 1!121): 

\'olnl'fin. rm :l" rliseussão, da propo.sic:in da Canuu·a rins 
Drpnlarlrl~' n.~.\!1:?, rir 1!1:?1, (]110 a.bJ•r, pPio J\linislr•J•io da \'ia\'iiu 
n uJr.:·a;; Ptthli"·ns. 11111 e1·r•dilo' r:lc :1. ifJIJ:OOIJ*, put·a as olli'Us de 
thJplir'~r,'ü" rln linhas dn Cr•nlral do H1·asil e dú o1Ji1•a,; j)I'O\'i~ 
rir:rl/'ia,; ("u/1/. {<11'111'.1!1' /'aiJOI'ItVI.'l llu ()IJ)/111/isstio rir' Phlli11ÇI/.~ 11 

u 11W " '"'llli'll'l'iu a rnl/rll t.irts r'III.I'IUios lfjlrcsimtarlas, n •. 1();!, 
r/e I !1:21) ; 

Volacüor cm 2" cl i;;cmsrw, .da pJ•oposiçi1o da Camnl':1 dns 
Drpnladn.' n. n;, dr Hl.~·t, que al>:·c, pPlo 1\linisteJ'io ela Viacfin 
t• Uhi':lg Ptthlicas. nm r~J·rrliln de 717 :570$-Hl!l, Jl:1J'a liCínirlaçfi(l 
til' ronla.~ da Connni55fu, rir• Linl1as 'L'Plcgl'npltir··ns Eslralcgicas 
dn ~·Iullll n,•o;;sri nn ,\nwzonns (('11'/)/ 1J(/)'I'L'I'1' j'l/'1)11/'01.'1'1 /lVI CtJ/1/.~ 
111iSs1ín rif' Pi1111111.'""• 11. .10:1, tle -/.92/); 

\'nlar,ão, PnÍ ~" di.'<cn,;;rftn, ria pJ•opnsir·fio da Gamara dos 
DPpul·nclus n. IOi; li'r~ l!l.~l', qtw inslii11C "nnt 'iwrmio a l'arrl!' 
iio gJiilJ'da-lkcins !saia., Ft•atwisw .Fr•t·rriJ·a, da Esl.l'arln rJr 
Fi'l't'o Cr!J_ileal do Bt•asil (cmn ]llti'I'CI''r /'OI!/11'(]'/)('l dn Comnris.wi11 
dr' Pinonr:11s, n .. 1111, rlc 1!12/); 

\'ol.uçiio, r•m 2" <Ji,;cJJS:'iin, da .pJ•opoSi('iin da Gamara rln,, 
Dr••JliJI:Hin;; n. 11:1, dr~ 1!1:?1, qttr nbi'P nn1 et·rrlil.o dr! :?:J:non*. 
[lilt'a pa.gnnwnln' d'r )ll'rmins nrL' r~mnpcõr~ k•asiici1'n;; rir. J'r
Yúii'PI' na~ Oi.vtnpiarla~ ri" Hl~fl (r,um ·J:~I.I'r!CI'I' /'11'1'1•1'11'1'''/. t/11 
/'ui/1.11/is.wio t/1' J.'i/1111/NIS, 11, 11/ii, t/e /fl2/); 

?" rli;;rn;r.;;fin rln Jll'fljlnsir:iin rla Cama1·a rln;; Drpnl.ndnH 
li, !lri, .Jp 1!1:?:/, /'ÍX:lllrlfl :1 rJp,;pr•za Jin ~IÍIIÍS/1'1'ÍII U'il J.':JZI'llrl:t 
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rnl'a o rxrrri.r·in rir Hl.?:l (com 1111/'Ne,· {m•m•avr/ r/o r:,.lll-
111 is.wio "" fo'illflll('flS, n. :;.%, ri~ I .n I) ; 

~· rli,;CIIs.-~n 1!11 Pl'n,ir•r·lo rln Rrnnrln n • .?0 ,\, rir Hl21. r'l.'
dnzind·n IIS jll'flZII,.; a f!IIP SI' r.•r•frr•r :1 Ir~ i ll, :1. fi()~, de 1(1.~11, 
l'<'in.l.iYnlllf'lllf' an;; J'nrw.ciomu•iJJ.;.; rir l'Cf>Ul'l il;firs rxl in~l.n~< ti"'' 
,,·,·r~upam r.a•:·gm rm enmmi;;;;~n. pnr·a os r•fl'ri/os rln a•tlnsr!ll-
1 arl.n'l' i a (~o 111 Jlfli'I'CI' ,. r/11 (: 1111i'i11 issrio rir: ,/ 11.1'1 h,: a I' Lf'rrislrl("i" 
1..j'J't•l't~t:l'11ilu 1: III UI li ln, 11. :;.?j, de ·/!!21) ; 

2' discu.s.<iio da Jll'OPMi(!iin rln r.nmnm rlns Drpn/arlns 
n. 2, rir I !1:!·1, qur manda r·nnsJr•n ir·, na cnpil.al ria Hah ia, lllll 
r:riiJ'inin paPa a llrpnl'!ir;:in dn TPICg'!'apho :-inr:innal {NII/1 1nl
,.,.,. j'rlno·l·m:rl da Cil'/nmis.wío r!P Pinon(•ns, n .. j(}IJ, r/r• /!!2/); 

2" disens."~" ria pr·opo;;i~.i"Lo ela Gamam rins Drpnlacln.;,; 
n. !H. ri" Hl:.!l, rpw rnanda ;;uho'r•clinaor· a Drlf>g·n·•·in Fiseal do 
Pamn:í a ~lr>sn rir llrr11las ela J'c\1. elo Tgua,;sr'r (f'mn )lfll'l'!:'t:l' {a
?'OI'III'ri ria. CrJ/11'1//is."ifl t/1• Ji'illfi)IÇIJS, 11. 101, r/i? /!!:2/l. 

LrYnnln-sr a sr.s;;~n :ís 1l hm·ns. 

11,/" SESR;\0, E:\f ·JR DE NOVEMBnO DE 1\1?1 

PllESillJo::-IC!.I DO Sll. llUIC:\0 111\ P.·IT\'A, P1111.fHDI\:\TE 

A 's ·/ :J r ·/[:? hrl!'as alwr-sr. a srss~n. a f]llr. r.nnr·•n·r·rm r o.'< 
Srs. A. :\zrrwlo, Cunlrn Perli'OBa, ,\bdias !\'r•w,;, Hr?r·mrnr•;.:ildoo 
de illrl!'ars. Mrnrlonen !IIm· I ins. Alrxnnrlr·inn dr• ,\lmwnr·. Ln""'' 
::nn•·n!I·Ps, Latll'n :'-:nrl!'{•, .ru~ln C:hrrmnnl. ·nortnl'l'Nin Yian'nn • 
• To;;,·, EuzPhiri. l:n;;in Hllcll'i~·r"''· /Jrn,inmin llar•J·n.,n. Fr·anr·i;wn 
S:i. Elny dr' Sn11za, .ln~n L~·r·n, Antonio illnssa, Vr•rwnr·ln l\'Pil'n, 
Euzl'hin r!P Anrlradr. (;on~;aln llnllrmllnr·;::. Anl.nnío Mnnix. !l'h
nir. ,>;;orJr,:, l.lPr·rWJ•:.Iinn !llunlriru, .Tr•r•nnynw. Munlr?ir•n, !lfarriliu 
rir 'Lnnr.r•.-Ja, Pnnln rir• Fr·nnl in. Rnmpaío f":nr·rt•m nanl Soar·r;;, 
ltr.rnnr·rln Monl.f'ír•o, ,\rlolpll" f:nrcln, Alfrorrln Ellís .. )n;;,: ~l'nr•J.i
nlrn, PNh·o Crlros/.ino, Car·Jn;: l:ava:r•anlr., Gcnrpo,,o Mnr·qur.,, 
Lanr·n Miillrr·. Vida! namns, Frlippro Sr:lrmidl. 1:nrlu;; Hal'i.i"":t 
r VPS]lllf:io rlP ,\br·rn (:lO). 

Deixam cJ,, rnmpm·rrrr enm cansa just.ífir.adn o;: Sr.~. Si 1-
vrrio Nery, Jndio dn Hr·nsil. I<'rlíx PnrhrPn, An/nninn .Fr•rirr • 
.Tnfio Thnmrl, ~'nbias ~lnnlf'ír•n, CarneiJ•n ria Gnnhn. Mnnnf·l 
Borba, finsa r Silva. Arnnjo f:c'>rs. P.iqnrír•n riP l\lr•nr.?.rs, Rn~· 
Harbo;;a, Nilo JlrQ,mha, Mnclrsln Lrnl. ~J'ignrl dr t:m·vallrn, Jr·i
nrn Mnr:hado, Fl'llnei;;ro Sallf':'l. Ah·aro dr C:H'vallr", nnmn~ 
Caiacln, Grn(!rn~o .Mnrqurs. Xa1·irr da RiiYa " Snar•r;; do;; Sau
l.r.>.'l (2~). 

F.' lida, .posl.n. rm rl1srw:s~o. r ;;rm rcclamar,iio appr•nvnrla 
a arla rla sr.::~·.ão anlcríoJ'. 

O Sr. 1" Secretario rl:í ronl.a rln srguinl.r 

EXPEDIENTE 
'rrtrg,•nmma.~: 

Dn Sr•. J. J. nrrnn;;o. P!'r.~írlí'nlr cln Srna.rln rJo Mrxico. do 
!PiiJ• sPp;uinl.r: 

"Pr'P,.;írlrnl r rir la r.amam ri e Rrnnclm•p,.; rir! Hr·a,qil - Hio 
- Jo:l P.Prr:Hin MPxiran" ,;ro l'lllllplar·r 1'11 l'X[l!'rsm· n la Camara 
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(J,• S••nnrlnrrs r]PI Brasil su enr·dial felicilacion r.om mol.ivn del 
rtni,.,.,·,ario qnr· lln~· t:rdeln·a r•sa Hnpnllliea hermana y hac" 
Jli'I'SI'IIil'.~ >'11>' ,;illl!"l'lli; 1'111/rs Jilil' J:t IH'I!Sj)CI'Ífiacl )' Cll~l':llllii'Di
Jnii'IJIII r!PI nnhl·· Jlllf!hlo bmsilct·n~. - Inteirado. 

Lln 81·. gcnr•i':il Cnneyarn, Prrsiclcnf.e do Senado P•'I'II:lllo, 
1ln l1~ôr ,;•~g·ninl.e: · 

«Prnsirlenl.n Senaclo Brasil - flio - l~l Senado dei Peru 
]•lll'sl.o de pie en rwmcna,ic a l:'t c.lasiea fecha qn~ r;ommem~I·a 
ns:~ progTesisl.a y nohle nacinn aceorclo por unanumdad cnvmr 
•~-'1·•~ mnnsa.k de eoi·rlial salutl ai Sena<lo Brasileno con la .ex
PI'esi"n' de los mas enNlialr.s vnlos que J'ormnlo. por la pros
Jif'!'irl:uJ y wnl.nra rir esa mwio11 a la que nos liga lo.~ mas es
tr[)chos vinenlos rle lua! v sincPI'a amisl.ad a la vez que st!nl.i
miento~ de ~nlirinl·irlnd ainei·ieana. y nll.os !cales de, ,iusLicin in
lm·n ar. i n na l» . nrn era I (' I'Mli' Umwou·ro, :Prcs i <lente "{lenarlo Pe
J'n:mn. - lnl•1irado. 

flr• St·. N. Jleifnsa. m inisl.ro rio Brn.sil no Mexico, do l.e<•r 
St'gTI iii I I': 

'<i'rl•sklcniP Senado - 11in - 'l'enho \ion.ra sal.isfaçfio 
f'flllliiiilllir~ar Ynrt•ncin ::irnndo Mexicano por Imanimiflade votos 
l';•;;~lll'l'u rnnnrl:u·-nw hoju pui' inl.el'medio commissão composta 
I'ÍtWII '"'I-' IIWIIIIII'n~ fr•li~:iladír·s altllil'f'I':irtrin Ht)fl!lhlica ponto 
t•nnmtis.<in 1'-flllfirmandn t.eli•g1'amma Pre~idRnl.e Senado dirigio 
VUI.·en I' i :1 [Wrl i o-me l'l.d l·r• 1'a.,;,; r• :-;prw do H1·as ii e i r o st•u s agi·ad e c i
TIWilliL.; pnla norneaç:ii11 l!llilirlixnrJa espeeial Brasil aqui pela 
ceiB!Jraç·:lll CeuLenario Mexieallll ahi ,; sen;; votos prosperi-da.fle 
grandeza povo hrn~ilei1·o. -- Tnt.nirado. 

O Sr. 2'' Secretario Jli'Ot•.rrle ú leii.Iil':l dos segnintcs 

p,\lmc~;;It 

N. 1l2- Hl21 

QIInnrln r~lalnr rlrslr fll'~·all!rnto, na onl.l'a. Casa <le nosso 
CongTI~ssn. I il'l~mns .r.nsl'.io' cln r~zet· alg·umas 1:onsirle·:·uoõos que 
llil!Wa (• rio mai~ l'r.•pil.amns, in.,i,:;trnlenwntr, maximé no mo
rnP.nl.o rwiiial, rm qu1• t·lla,; l<•r•m lalvez maior applicação. No 
inlniln de .insl.i1'ica1· as rlesprzu.' eom a liiiUlUlcncão c clesen
volvimcnln das nos;;ns l'rwças armadas. accentu{ullO'fl, cnl.ão, 
><Ct· 11111:1 l'l'l'daciP srdiç•a P r·n1Tiqurira, - absolulnmenl.e in
eonl.o•sll', <tllt' se impf1n a !orlas as consoieneias, cvidenciacltt 
'PI'III~ t'XI'il.lftÍOS .Sllg'g'I'SI Í\'O.o; r COIWÍCCJli.CS que TÚIS offCI'I'Cil [\ 
l1islo ·i•l t.lr. lnrJo·., ns .povos do ;;l.obo, em todas as phaseR da sua. 
r•ynltli;Gn, - fJIH' o mo rio mais flft'icnz ele f!Onsr.g·u irmos a t.mn
f!llillitladt! da paz (• nos rn·cpai•armns para as eyenl.ualidaclns da 
giWI'I':l, r:[IjnR rwobaohilili:Hlr~ n~·ment.nm rm earla paiz, na razftD 
~lit•cr:la d•r. sna propria J'o:·aqmza. 1~ rssa y(•rdacle nunca t.nvt• 
l111l11 !fio ! t·i,.;tr n snlr111110 cnnl'iemnç:lín' ('.O mo n l]lle lhe rito li :t 
~lll'I'I'a arelunl, qnc ;;i não lroiixr. a rn!lencia da moml, au 
mcno;; I!N!t'e!on a lianeai'I'OL::t rins p1•incipios qur. JlU!I'eeiani 
11 mis ~nl irl11~ 1'111 d it·r. i lo in1 err!al.!ional. d~•monsi.l':liHlo'-nos qtw, 
mtns dn qne nm l.ollos os Jll'flCf!il.os dn elluca e do que em l.ocl'n~ 
as regl'lls .inl'ir.licas, a..; na~lics devem fiar~sc na efl'iciencia das 
~uns rn,·_ças n·~'IIHHius c na Mficacia do SClt podei' mil i lar, par:1 
lll:lill.m· ln~egt·o c• ;;eu lt'r•·ilorio e illesa a sua soberania.· 
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g UptÍR t•~\:Ot• {t'i1 lf\l.'lldu r·ul;u·J~·:-ntrr !jl!t' Ptlll)dOilf'N~l!IJ O 
1l1tt11dl~ j :ll'!'tl~ttrrtt it"i n;t~·iH'.~ f'ir·:1....: ,. JHHlf'·.''IJ."'it'\_..,·, tlltti:-: l.nrnivPl 
Sr• YéH' tnr·llnndu :1 ant,':u;a do..; for·]p;:; r·ottlt·a ()·~ l'l'acos, 1d1,jL~eto 
1/,• lh/:•ll,;i:·:, urr di.;l'ar·•;aoln c·o!Ji,;a. !.ln grtl'l'l':J l'onnid:tvcl IIIÍII 
l't!.-iii/!,H.I !-itqtH'I' :t pr•·:· . ..:p:•t•ltra 1.111 n t~ . .:pPr:ttll_'it dP paz lnnga ~~ 
dt~t·adnttt•a l'!llt•t• ~~-- !I! I\ 11.-i, .\rr l'on! t•aiu', !•:!!r·~ \"Í\'fiflt nssal-
l:t,do . ..; dt! /'l'('flirl"', ,..;rJ!t l)r•JL..;a :t!ttto;;pltt!l','l tÍt•gPt•,•ll :-:\UHJWH)i.ltl, 

ir"pit·:rlldn-.'•' 1'111 11111:1 /Hili/i,·a "" illli'l'l'."·'''·' Jll:tl.l'l'i:t''" t' de 
.l'r•/'tiZ ~JJiS!IIO. , 

1~:· qun os p:·irwipn.' da dot!I.J·inn d:u·winiunn. I'O.IlHI disse
nttt~. ('lll\."i!lli:-~lnoei:ulo . ..; na Ilda pat·a n uxi...;!Pil•!·:.l:t pP/n sJr·pr·r·
Yi\'j'rll·i:r dj1s JlJ:li..: ap!11..:, e1111J o ..:ill!l'il'i,·io int~vil:n·p\ dns ilw~l
pnzt.• . ..; ~~ a PX/Íti!'I_;~O (1(1J'I'P~JH.illtiL•Il/!~ dt1S \'!'/H.'.ÍÜu . ..;, 11~.!1 l'l~'~t!l/1 
:·dmpl.•.-liiJI'JI 1 

.• ~ í1...; . ..;r!J'(I . .; /.do'logit•o.~: l'!lr\;.; .~" upplij:run I;Uit/JI!ln a 
/udos· {1,..; OJ'g':tiiÍ:O:lllL,..; f.:III'Íilf•,..j 1111 jHJ/ÍI_iil:(l.;, fl'l:lÍ~ (III 111-t'JlllS !'ill

,it.Í/.t'" "" l':tl:tli.,,n" li:•.,,:a ""''''~':itl' nnluJ•:tl. ,\ [l:tz llllil·l'l'-':tl e 
i't'''PI'!IIa '"~ IHJ'< al'i~·tll'a o lli:tl,; lit'l!l·, id~::li da liLttrl:lllid:tdl!, 
JllW·i -;j I'I!H nfio J'r'w :rllr :-;on\ro r•/n;·nntnnnl.~~ ir.·r,~nlizavel 1~1rtrr~ 
IIS flil\'11:', i•, /IIJ lllli/11011(11 :11:/IJa/, I' i'Cl'ôÍ pfll.' IIIIIÍfn,; i'PI'IJfU> 
:tind:r, 11/IIH J:n/1/'t• n.,pir·n~·:in d11·: p/rilunil'll/111' no lllll/ld11 i/111-
::=_r-'l'i.o da~ 111i.;~a~ l'an!a:o~ia::;. 

· 1·:· ,•nllitlo qriB 11:1 rnai,.; dt• 11111 "''"ttln q11e Mallu,.;, 1:1\t tinta 
nhl'a t'l'ii'IH·P IJIII' 11'\'1' l:tJ·~a 1':!/JI'J'I.'II<;,;~o !III 1111111du ,;t:it:/11 il'ieo, 
:ll'l'PJJ!Ila.\'a :t do:o;pJ•op,ll'l.'iio ill'lliii'JI."tl. qrtri~Xis!,P, f~adn vr•t. Jtl:tior•. 

<'JJII'" " l'l'"·'"i""'lllli dn illllll:lllidad'' 1! a Jll'tllltJt:l'àu dus .,1·'"·' 
ltlldtl'~ dP ;o;!dJ:-Oi:-~lc~JH'i:t. qtl~' aur;ntenl.nnJ l~lll pt·o1;t·ns:-;flo gr!(l
lllf'11'it·.t, I'I'Allilnlldll dalii :l ltl'tt',;~jl/adP Íi\1Jilli'Í(I,;J1 I' i!l'l\tJJ tit• 
SIIL'''' 1111/li l't!Jl 1 11111 i I.1H i nd irid1111,; I' III bt•rwJ'i.eiu t.ln 1111 l.t'iiS qll'~ 
SI! IIIJ'IIil 111 I' i.•· IIII' i 11;;n ... /H n· •'I' :wllu·:'PI\1 nw lltot· app:ll·ell rados 11a 
III/a pi'I:J \'id-n. E t•.,Jn I1'Í lr.•t'l'i\·1·1, q11e :;r• ajlp!iru :w !;'I''"'''" 
lr 1111 ra11u ,, n l11do mu ndu· '"·gan iz::tdo. nii.o pudi!\' ia deiXai' d•· 
t~~tPl"lll~'l'-i-'P ;í. vi1ln dn~ IHI\·u~ l 1 das. tHl.cG~;~, na :;uu t.nndr~rw ia 
WIIIIJ':\1 ü:• tli'.'I'II\'Olvin'JI'n/.1) I' J]B PI'Ogl'Óil~il·a e.~'Jl:lllsflo. 

:\ h isl11·:·ia ria /llJJJJnnit.lndt• nos ensina tJUC tocl11 11 rJe;;I'JI
\'11/I'illll'/1/.o nxt•es.'ÍI'n da pnp111a!:iio· pt'lll'lli!ll SiJlllpre lllll dn.<.'"" 
:tt·t~irLPI\11';; dt'S/t•nidoJ•r•s qtll'. i!l:i/'gnd" ntilll:ll'l!,; J,• 1·id:H, di•-
1Pt'll1inanr :\ jthil.:l rll'f'lilll't.•:t·ll 1'1\(t•n 0 Hl\11101'11 dll lta/Jiln/1/t>,;, 1'111 
urna Jlf'l'l:l J'eg·ifw. Jl ~~~ IIH 1 i11s nrnlcJ·in,~:-: tll•r:c·.;;~a·:·io.~ (t rnnntl
Jrnf':io (/a Sl.l;\ I'XÍSICJWi:l, 

, .:\:0: pOSf.l~~ 1.' il,..; ,!;11/q'l'il.O.:, f'uU:-:ir./t __ 1.;",'ldtl;.; Lb lll~)j()I'P;-i .fl:tg-(•}](1." 
da liumnni·clarl·c .. 'HJrginfhl '''IIJ·P ns IJonwn;; .~omu urn 1>ll'1111•nln 

:1':11 nl d1• dt'.:il'll i\•:1o (~ tnill'/1', J•xrn•,:L•m t.'·'"n J'u 11ceih1 I i111 il.adnJ':t 
(1/Jf' /Pm pn·:· rilll l'·l!i;IJ·ing·iJ.' tl <'xe,•;;u;;h·" ·l!l'i•scinir.nlo dt• nos~:t 
1.\:-lpreiP. ~únl Plln;:.; .i:'r n:; r·w;fl;': JJunran:ts lrrinm rrt•!.ntJWIIIj• 
al/.ingii'/11 i:tl 1/l'sr•nvol'll·imrn/1' 1\UillCI'i·eo lJIIC Ioda ,;upct·l'ir:ifo 
dn g·ln!Jn ,;~•r·i:l. llli!Íio pccp.ll'lia pur·n eontal-us, nc;;;;a teutit.>llei:l 
11:\Ltn·al tl"" it'f•lit J.oci'n . .; os ,,1!/'C., Yivn~ t/.u Rr• mulii.plil.':li' dn lllll 
H11.11ln lfi11 I'OI'rl:uh>ir·nnlr.nlc Jll'illli;;ioso. «Da•:·IYÍn cnlcnln que 
nm ensal de el·r.phaniPs. qrrr ,; de l.n,Jn,; n,; anitlrlles o IIJ\.'IHtrl 
pl'lllil'"l'o, "'~ :ldmill.il'.~1'l' f'/tll' \'i1·a cr.nt nnnus r t•nmuec a PI'O
''I'''nr· ao.~ IJ·inln, /1'1!1/n só,i;; filho.> dJIJ.•anLt• l.udn n. exisl.eueia. 
J.ll'o1dm.iJ·:í 11'1\Hl pr·o'll' l:io 1\llllli.'l'n,;a flllt' nn J'i111 dn 7iiil :tlll\11:' 
•~xisl.il·:"t"' l'il·n, <' ciPSI'<.'lidrnlt•.s d11 pat• pl'imil ir" rtllaSi I fi 
111i IIi ii'·'' "'' ,•Ji•phnnl·rR ». j:;pm l~>tln' rs,;n' r~:n t.':JS ü" n10I'I·r~. Pllll'·l' 
t~:-; q1r:H)~ ..:,, dr . .;/ne~llll a . ..; ~;.:!lüJ't':ls ·(Jtle lut~Ht dü:inlilflo H hunw
Hidar/1\ ;pJn/nfin .~r.1·ia u nurn,'l'll 1/l''liomcn~ rxisl.~>nle,; ~OIJI'c a 
lt.•l't.'ll '? ~ii" jns/.il'il'n-rno." a gl!Pl':·n, l'. muilu nwnn~. lhe \.,:eelllos 
iou;·ot':''· eomo llie recrtr l't'il:' l:1lllus \Jhilo'~oplro'. hisllll'iu-
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252 .\XNAflfl 110 f\El\AilO 

IÍOJ'I'-' ~ .pll'lllif:islas, qnr a J'Cpulam umn Jri nccessari·a c JH'O
vid""''ial, !'alai r.· r.livinn, ron;;J.ilnind(l 11111 I'I!IJ'.ttnLiu rarl.nt· d1~ 
ei\·.i/izar·:i" I' de progr(';;sn. An •rcvcz. As lnl.as snnguinaria.~ 
ÍIJ.'[lit'tli'u-nns srmpJ•r. Jli'Mnnuissimn hol'l'fll', cnmn nma J'.cvi
w;;r:r•ncia nLaviea drssP:< insl inciM ·ri'IWis rle lwul.al fcroridarle. 
pPeiil ia1·rs ~"' homens p:·r.•-h is I o'!.' i c os, c J'r!pngna :í no-ssa l:nn
sc it•llcia a a!Jnnminawl üoulrlna a!Jemã do que o rlh·eito ti 
!J'/11'/'I'a SI' IJ•an;;J'mma nn rlevm· t.le fu~er a awn·J•a, para as mwúcs 
.pndr:t·osas, que i<~'nlcm a nccr·ssidadc imp0:·.ioila f!,r rla1· 11\TP 
OXJilliiSüu :ís suas él'csccnl.cs cnm•gias. 

'.l'r!lllOS llln·rot· :ís ll!Las sangtti•tlarias, como :ís c·piücmias 
dt!Yn~ladoras; ma>< J'rh·a .r;eg·ur.il'a não· l'I!Conhceer· qtw as cala
lllidadr~,; tia gttCt'•l':l e da pesle nos são imposras pola Prrwi
~lt•IJt•ia ou pelo DesLino, eomo um mal incvilavel o ratai. :Jnil(\.~ 
dt•eot•t•ent rJa-, pt·oprias co11dições ria vida humana c social, c. 
1111 mnmcnlu pt•esenlf', J't)t•a impntdencin, loucura. o·u J'anlasia 
.~tlpjlot·mos que podemos ~emprc cvi.J.al-as. Di r-se- ia que, .por 
Jtlll n.~k·anlto pat·adoxn da nalttJ'CZa, ossr.~ grande~ moJ•Iicinios 
;;fio necnssnt,io',; ú. eon;;m·,·.ação ela ospcc.ic ht.nna.nu, que dr ouLt·n 
l'!'l!'nm t:t·n;;crria em lii11 gTatHic;: ]ll'nporç<ies q1w sm·ia impos
;;il·el a ;;ua nwmtlrn~fio Mbrc a Lt•t·t·a. Qu-ando n hum·nniuade, 
Sl'lll.Pt'C empenhada em comhal.ct· a morl•e c pmlong-at· a exi~
lt'n~:ia, pot.' lod11s 11s pmecssos, qur llws fnrn.cccm as scit'ncia.s, 
Sr! mttll.ip!i.ca cm pJ'o.poreiiC'~ incnmpal ivci;; com os nlemt•JJI.u·~ 
liP Yi•da, P•~l'Pcr qur !ta tl!Íl principio snpcJ•ior ou nma /.r.i my~-
1 nt•in~a qu,~. vnlanclo pelo.-; seus r/esl.inos, J'.ar. drsr.ncadmu·etn-se 
soJu·P 11s hunwns os J'lagrllos da dos[.r.trir;üo' c do exl.r!•l'lllinio. 
;;::wr·irir·ando milhaJ'r.;; nn mílh<ics de individuo;; n g·ar•anll'lll :l 
r·oml'l'l'ar•fio ria rsrr.cir., rrsl.ringinrlo n sr.n eroscinwnlo a 11111 
jn;;ln I' tlrrrssario r"quililrJ'io rniJ'f' a l'il'ra rln Jl'OpnlaPfio' r 1.1,; 
t~tl'io;; rle subsi·;;Lcncia. · 

A gur·:·t·a se nos al'igura, pois, nas condiç<ies da :CiYili7.a~ün 
nrdtJal, uma lrislr! o 1i:•rTiv·rl necossidadn a qnr aincla sn aclwm 
r:nndr..mnaclos lorlns o;; povos. Elia srt•ú pnt• mnitn· [.f.>mpn um 
111al inrvil.uvol, [lOl'QilC' l'CStJII.a das pr·nprias cnndi~<irs nal.tn·acs 
da cn~I'Xi,;;lr.ncia hnmana. E' Ião cli•f•l'icil nos pnvus impt~rlil-a 
snmJWn, 1r:OJnn· seria itnpossivol suhf·~ahír os set•os elo mundo 

· <'l'g·nnieo :1 !Pi, l.rnifica e cruel, ela lnl.a pela cxislencia. 
Gusnvn Lll Box, que não I) allcmiio, J.raJ:ando elo ful.m•n 

ria.~ r·neas lal.inas, faz ns spg·ttinl rs obset·vaçõcs, qnr Rfl impúrm 
.<1 nn~'<a rr.J'Icxiio: 

« En altrnclanl. que crs pcuples aicn 1. l•t'OUY<\ de~ 
mriJhoclrs dr I'Dir\vr.ni.cnt, ii~ no doh<rnl. pu;; nnblirr qtw 
i! n'y a Jllus e/r placc .quo po'ur lrs J'orl.s, ri, {JUP. J.out. 
ponplr. qni s'al'l'aiblit. cst Jürnl.ôL r.lcsliné à rJ.rvcnit• la 
fiJ'ole dr. ses yni,ins, surl.onl. it un mnmen/, on les mar
r·.IJ.rls loinlains sr fcrmonL rir plus rn plus.» 

(Psuclwlooic tln SociaUsrnc, pag·. 221, 7' r.rl., 1n12.) 
:I~ pnra ncecnl.uat• mrlhnl' seu pensamrnlo, o illustro f'$

c·r·iplnr f1·amrcr. dl.a lt•rchns de um nol.avrl discurso polil.itríl 
IH'nntmcinrln pOl' Lord Sal ishm•y, crnnnrln Pl'imr.im ~fin i~[rn 
ria lng-tn.J.r.rJ•n, nnriP, Pnll'l' onl.t•ns eonccilns, .ha ::IS SI'P:<tinJ.es 
dt1 C]:ll'àç~iiPS: ' . 

« 'ronl. ee qur .ir prnx imli.qtJrl' ici. c'nsl. Ql!P lo pro~ 
grrls sn con!.inne, duns l't.in ri. l'anl.rr snns: Jcs 1:J.al.s 
faihles vnnl. s'affaihlissnnl.; los for!.~ aecroisscnl. Iom: 

....... --4 
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í.'iJree:;; il n'esl Llune pus l.Jo:;<Jiu d'l:lt'e pt·opl!é!e pum 
W!Ll'; llit•e a qual !'Útiull<! faLai abouLit lu eumlJiuai:;un dú 
ees tuouveuJCnt:; euull·uires . .l'our UIW mi:;un ou lJUIIJ.' 
aul.ru -- CJIIl! su ~uienl Ies w~ces:;il<;s de la polilittue .uu 
lu [ll'<ilcxle de la pllilanl.rupie - les nulioll~ v.ivanlus 
Ulllpié[eronl g·J·aducllemcnl SUl' ÍC I.Ul'l'iloire de:; riwu
l'.UI~les, e L de:; g-erme:; ~e eonf.l icL entt•e peupks eivi
lJses ne l::ll'llerunl. pus a se develu[JfJUl'. » 
(ldem, pag·. 223) : 

. :Essas idé~s são ':Cl'llatleit·us advel'leneias a Ludo:; us púvo:; 
íraeu:;, que nau -[Jl'eeJsUnl, [JUl'U qutl :;e IIHllll.cnliaiu elll .iuslos 
su!Jru:;a!Lus, t•ceorliur a:; l.heot'ius exeerunela:; dos pmtsatlore~ 
allemúe:', C(LW Jazem a apolog-ia {ia violencia nu seu uslensivu 
cu!Lu pela Jot'(:a, cuja mural vrescrcvc que s<í leuws t.lcverc~ 
~mra com os JJU.~~us iguaes, e, por is:;u, a respeil.u dos tiCL'•J:; 
l!ll'IJI.•iOI't'S, jllitlCiliOS agi1• li\'J'I:Illi'lliU, UUIIIU 11118 llUIIILS<;l]JUI/1 '.l~ 
llussus iuleresses, pois, nuela ha mais [Jeri:;oso J!Ul'U o i'nt·L•; 
do l]LW o senlimcnLu dQ piedai.le, susLenlanelo que os Estados 
nãu l.ceut dircilu á uxhl.euciu S<'nãu em propot'\:ão Ll<J sua ea
~mddade de rcsistencia, sendo o fraco, an.ezat· de l.oclos us Lm
l.udus. a pt·csa do mais poderoso, logo que este 'u queira e jJussa 
~UllC[LlÍSLUI-o. 

« Brunclii:l'c. dcclam Le JJautec, a pruclunuí lu uuJL .. 
queroulc de la Scicnce, Ia g·ucrrc aetuclll) vicnt ele tJ,;_ 
cl·ei.!Jt' ta l'aillilc de la moralc. 11 ost. essenLicl que les 
Jwmrne:; s'en uper,~oivcnt; cc sera, au moins, un lJ•;
a<!fice 1.it·1í de c<J 'calaclysnle hun1aiu .•• Pendanl. lu 
guerrc, l'hypocrisie humainc sanclionne luu,iout·~ l•Js 
eutll[LiüLes faiLes pai' lc canon. Le vainquet· a lo lli•uiL 
d•J ,iuuir {!e su conquêle; ct, c'esl te Dt·uit. ave~ w g-mnLI 
D, .iusrru'u cc qu'au ault'c, plus fot·L que lui, lu prive 
du bénéficc ele sou suecos éph<~merc.» 

(Savoir, paginas 39 e 4!.1, HH7.) 
~la~ :;i <lxislo cel·l.o f!l:ssiluislllU 1111s uxagget'oi' do l!Ji/110.' 

d1; Sa:voil', não puclDmos Llcixtll' de rccunlteccr a l.risle vet•liatliJ 
qnc ha no i'uuelo desses conceitos u que devem ,;wat• <:lll 
no~sn t!spirilo como preciosos avisos tto nosso ·pulrioLisrno., 
]~s:;as l.Jsct·val'ües nus enllY<'IlCI)lll ele quu l.udu rl<)SCll·i'iO pela ilc
Jesa do nnssÍJ rmiz ,·, uma ~l'iminosu illlprerich:neiü qtiiJ n'!" 
lr.var·:í tt<J suicidio, pela via d<I[O!'OStt de VL'l'g·onlwsus humr
lhacões. Pot· isso deH•mos nos JH'<!pal'lll' \Jt\l'l\ essas lutas ]JUS
siv,ji:;, si CfJI<'I'IJillOS lllanl.et• inl.<•gm a intepundcncia <la nus·;a 
l'aLl'ia u intactos us melinclt•es da Iwm·u nacional. 

"A11 lcndcmain, de la f;'llert·e. escr·evc aiurla esle tlll~l'! Cllll
eeituaclu pensador J'raneer., nufavrl L'lll assurnp!.us lllliJI.l\1'<'~. 
"au lentlcmain ele la gu<'rt•r et qunncl cllu .:;e l'f!Ill'l'scnlait; 1',\1-
Ienmf;n<' e!1111111e uilfinili\'l'llil'lll <'•t:l'l\SSI;I!, l'll)lillillll pnbliqUI\ 
avail. cscompté une rt'clucl.ion eonsid,;ru!Jl<• LI<~ nos !tl.'lll''lllt:nl:;. 
une tm•g·e climinulion clu l<~mps ele ~l'l.'\'ke c!. 1111<' l•t'u du pt'<l
tiJ1Cl'ilti que 111' vienclrail. l1·nuhle1' l\lleU!l!' a\'l!llilll'e. Un mu
munl mênw, <Jllc avuit. ct·u a l'cl'l'ieacil.<; iniiiH;rlialc d'unc m·
gani~me inl.el'!lationel qui nc scrail. sul.Jsli!11é aux m•méc~ 
]let· mn nt•n t<2s. . 

« Duux an~ e L li'Ois moi:; nnl. pass•' drpu1s lor~. nL nons 
'ommes lous fl'lleeol'll JH1UJ' 1 ecnnuniil'<' qll<'. « les l.r•mps no 
;ont ]JU'S révolus'',· ou l'on poul'l'a se pusst'l' cl'urganisalíon mi~ 
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IJLnit·e, .conJ'wr .1~ ouiu uu:> illkt•ül,; t.k.'i peuvle~ ;L UlltJ gendat•o. 
JJJt.'L'IO tlll.eJ'Ilaewuale, l'L lravatllwr en paix, :1\LJ~ la garantiu 
ti IIJW I!Ulll' du ,JU~L!ce, U:l:ilJ/. tlldÚ[JOJldUILI.U jJUIJl' jU0'lJl' Je,; [!l,igeô 
elllre IJalluJJo, U>ioel jJUi~:oaule JJUlll' l'aiJ'e ext!uuLel' se:; dét:i
oluu .. (Le Gul't'eopunuenl., ;.![, .lamiel' lU:!!; llo L'iUUo)» 

.Dalu u ue\el' illljJ!'el.erivel LJLW uu,; eaL1u de euidat'li!US 
.)eJJJj.tl'e da llUo::ia deJeoa, JJUJ' mew du uJua uq;aui~a~tw lni
lilUI' tJlli.', Ct)IJ::illllanuu ao Hu:;:oao neues,;idade,; Jualo ill!pel'iusu',;, 
t'UI'I'U'),,lJU:lU<t Üo <t::ijJÍJ'ili!ÕO:ô llUCÍUJl<tCô :OU[Ítifat:a iLU:ô :lCHLilllUll(US 
ti•• Huoou puvu, JHH'a CJlJe e! lu [JO.>o~ let·. u ~e:u avuiu L) a oua 
t:uJJfiaw;a, cundi~üe,; de ludu elll Ludu imlioJJenoavel ü. sua ur
Jit.:it;Jwia, .i rea!Jla~ttu du oett u!Jjecli1u, na épucu aL!LLtal em 
tJUe a t;'ltel'J'a e:..:i;;·e a uullaiJut•at:tw aetiva u cunoLaale de Lutlo~ 
"" t·it.Jadüoo du paiz, u pt;lu:; sr)u:; eJ'J'eiLo:; duvasL:tdores expüu 
l'ldhu:i, lJJUIJJUl'L:ti e Cl'iau~a:; ljllaSi aUo UICSfllUti jJ~l'Íg'US U ljUll 
eslãu sujeito:; ludu,; u,; com!Julealeso 

~lll J•igor e cOllJ verdade, Livemos uccasiüu tle u!Jsurvar l!O 
nu~:;u referidu pal'eccr, puucu Lellluo feitu, dLtranlc tJUUoi um 
seeulu de vida iudepeauealc, f.Jlll'U nus Lul'llal'mos uma nação 
de l'CSfJCilavel JJOdet• lllililat· o Dumulu u rcgitucll iwput·ial 
tJUU~I nada reali~útun:; ~u1 J'avut· t.la tlcl'csa,'do nosso pai~ eonLra 
uuJa possivel ag·gressiiu eslrau~:>uira, uüu o!Jolanlc a tris~c c 
séVIJl'a J içüo tia guerra c um o Parugllay, cm que o bet'Oisrnp, 
clus Hu:;:;us su,datlos e u eoloici:mw de :;uu inquc!Jrantuvcl rc~ 
oi,;[eUCÍU, afliaduS (L giUL'Íll::ill !JraVUl'U Ll SUlJCl'iOl' Capacidade 
Lle tl'iB'Llllti ÜOti llUSS'llti geLWl'l.II!S, ÜVe!'alll lllll! S'lljl[Jl'Ü' a,; l;l'Ull-
tleô ddkiellcias ;lu nussu vc:;:;itua. urganizato:ãt• mU ilat· o · 

!\a He:pu!Jliea pu•uw uu:; adtcant:.unt.tti nesse asSUitiJJlu, mio 
u!J:;Ltwll.e YÍI' elle c<JJJ:;Licuindlu u oh,iedivu priudpal e :l'IJ~ut• .. 
veuLe das g'l'Wttt.ltJ~ m11,:Üe•:; cunseienlc.;; du .;eu de·sGino t! ;wlusus 
dirccLos du CIÍI'ilir.w.'iiu illllllalm. 

Foi pr.cci:;u IJILC u lllllndu ,;,e eoltl'ttlciu!Ht$C tiO ka;;'ÍCu ca
J.:wly~wa de.;,lu JJuul'la:;rw;ãu eutoupt!a pat·a que saüi,sseuLos da 
iUJfPJ'CVidu•III.C Ílll;)l'Cia J.IHl ljlN~ IIUS u.IILUI'IjJCCialllvo IJ JUi!l,:a:;,.;e
liiUS as visLas vara esse:; JH'L>IJI·JUUS cada vt·v. llitüs COlliJJltJxu~. 
lJ'llU se muHiplwaJIJ, :i'e ,;uccedem u ,;e J'tJuuvum, c,u111 uspecl.u:; 
irnprcvisLus, que Lut·uaJu c•ada dia 111ai,.; difl'icil tL ~ua HulLJ~ÜJJ, 
l•'clizmenle .iú YUIWJS culll'fJt'elwndem!u u ndur t.le:;La:; tJUes
Lúe:;, nms ainda ;;Tamlu, iu-lon,;o, u uurmeis~·imu ha uu se"· o' 
llll•>su u,;fu•·,;u vam que cousi:;·altlu~ 1wsso J'iru palduUco tlc 
nus habilil-at·rnu;; paru a tl'desa tJI'fieaz de uussu paiz o 

Su!J1•0 o assull!Vlu, e1·idu.utc é quu Lmla org-aHil,a.cãu 111i~ 
lil.a.t• su CUIIIJJÔC tle duis elutlllUillus ftutdamoulat!:i: - u [Jü:i-" 
ôúal· C U UJULCI'ial. 

\.!liUillO au ·llt.::;sual, J'tlt·a ÍII,ÍU::i~U llUgal'-ó'C ljUU CUJ'JLÍ!Lllalllll,-; 
a lilelhu-rar, o'l'U\:Uti ·a IJei du :;()l'l,eiu IJliliLar, (j'li() u HelaloJ: 
sempre rcvul.ou imlis>pleHstwel ú . .uos..;u. dcfe~a. J<.i u.u1 1U15, 
as,; i liJ IIUS CXjJl' Ül! Í<U lllUôo IJII I di tiC LIU.'8U JJl'OHLillC i UuO !lU Cama!' a 
t!l:>s J)u~m Ludo<s: 

<<::iuu, ::il'o p r,e:;,iüuute, ur•ulu I;IJ'L'LU i•J 11 Jij,j LU!' i.IIJ j•,j garLUI' i u, 
tt11lus de Ludo, 1)ur·que Ye,ju lll)llu wua exc.ull•cnl·c u:;cula tlu- gy
llll!a.sLiea museulur u de ·e:\'erekios pliy::iiL'-Lt:i, que Cl'êttlll a at;i
lidadu d<U CUl'jlU U U 1'{>1•1!.-ilt•l. Ul'g'li'JiiCU, ljl!C, aféJ!l de ,;'Ul'UIIl 
Jacl.ures iurJiHp'e·ns,al'eÍH :'t riquew u au üescnvolviuwutu tna
lelt'ial de qua.lquct· puvt.J, L'UilLl'ÍIJUullt l.amlwm ol'I•il.:aznru.ute, JJ•H: 
essa:; l'e•suiLl!;Üiu~ de tlu!Jl!Utleueia eni.J't' u pl!y:;icu e u JlluJ·a•l, quo 
Ludus J'Cl}OJJhecL\IU, JH!l'tt a J'url•ilc,La t!u animo, a suude munlal, 
o uc~olwolvimcnLu iuLcll>ccLual do ltowcm. 

-. 
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O ~I!I'1'Í1,:o I<Jilil.al' n.lll'i~:<lul'i", Sr. i'l't::;idunl~. lu11< alr:·,,n,:t 
eOIJ'a rlc gTan: '·' de ;;ul!!llllll! na vida. ""~ indiviolluo~. elil! !'ar. 
l]flfll C[IW !JUtia 111111 llll~lile fil'llll!lllléllle, lll:llll.ll':tiiW.iÜU, tiU]It'l! 
essr J'acLo su1:n;·esLivu, de q1w aeium da:; t'llll\'l.'llienei<J:; \lt:s
soat!s, acima du inle1·ess~: >upi'I':IIIU da :;1m Jl'l'UfJI'ia exi:;l.eill'·ia, 
estiío u,; ~eu·s· de1·1~l'l!·ô de l'.idadãu, e::;tiw u .l"uliii'O 1: os lll'Íll~ 
ria sua .l'arl.t·ia, u.m 1:u,io altar. 11a dul'l!sa d1.: sua huJIJ'a IJ da ,;ua 
integridade, nós I·U~In dcviattlu:i san•iJil':tt' no,; ''sluieismos dll 
ve•rdatlcira aJ:meg'lt\'itü. (Jt.ailo hu111,) Elle, 'fJUI'Lanl.u, dt!~I!Jil.Vul
ve em nó:; essas iclt'as-J'urr;a.s, es:;ps SL1ul.i.rnulll.u.o; IJIUI'aes d, 
deSJII'Cildoüneuto, de (Jl';<ittLI•t•e,;:;e, de satriJ'iuiu, p1J1' :tiiiiJI' da 
uu~;o;a tm'I'a. 

\1ejo aimlh, Sr .. l'I'I!Sidl.'l!.i.-L', IIU .,;et·vi, .. l, 111ililar "''''i;.~al.u
:I'Íu, ·11111a exueliiJJILu li•;iio de eou~w;; elliJ JH'uvu JiUla ·p,·u
Jll'ia ·UXJII!I'ÍI!nCiU, !JIIIU a iWI.:Ú·O i:;u!ada dtl 11111 SÓ itUIIII'Ill Y<•.J,) 
muito pouuo uu IJUasi nada, rnas ~e Lul'll.:t indi;;punsavel a 
conju;;a1;:ãu ri<: oôi'ur~.o:;, a uonver;;'Cll()ia de vonlmle<'·, a culli
gaç.~o de muiLo·~ JJat·u a o!Jlcnr,:ãu 1l1J urn ,.e,,u;llaclo cfficnz c 
producbivo ..• 

O Srt. Al:~ruu H~mME:; - i\'iw ha puvu I.JUI' nftu •:uliiJJI'I!
IIuJHia is.·:;u! ~ú o Ht•[tsiJ c a Chi~m é q·uc uilo o t:UlllJl!'ehendcm! 

u S1t. Mot:;Jz SODJtl~ - llcsullando tJa.lii, pela 1J.Il't!PL'ia IIIJ
serva\:ilO dos fados a eerteza d1; que é cil.>bCt':tll<~llJC'IILe I'IWd;,. 
cieiro o pi'ÍI!IJipio axiomat.ico <J,; que - a uniiío fm u. J'ol'l;a 
- cet·Lcr..a usla que g·e1·a t11J c)l>.;envolve us ;entillmlll.os doa so
lidal'iectadc hummtu, q1w é ·O fnclot· preeipuo de todo u JH'u-
gre,~so social. . 

Além disc>LJ Sr. Pt•c:;·idenlc, o ~ei'VÍI\ü 111HiLat· oiH·ig;alu
rio seria aincl1a lltll OJitimo rcrncclio CLJtüni' e:lla :UHil'ellia iuen
lal l[lli! reina acluulniCJ!LI~ c•ntt·e nr\s. O ücvet· da oiJwlicncia 
estabele.r;eriu desue lo:;11 a disdplina do espírito, qnn é a <;1111-
di~:fl.o de ot·dcnt e l:udus 1\f::s sa!JClliüS LJl!C a ordem é a Jm:;IJ c 
1) c'.l!eio d\> :dcstmvull'imnlu de .umn naçfw, porque Sl!ill ol'·· 
dom lliífJ !la direito, nilo h a justi(.'ll, nem :liquor, libiJl'rlad'e, 
(A1wiados ueraes.) . · 

Eu me refiro, ~r. Prcsir.lcul c, :'t obedicHcia cuH.,;cieJIIJiu;;a 
c dig.na', que uiío se ennfunrJc wm o scrvilhi:;mo eot'I'IIJILO o 
dospms•ivel. O ciuaclão e u soldado podem sc·J' JJL'ofundiiJIIIeiiLe 
obedientes dcnLI'O d<a lei, sem qncbt·a dos seus lJI'ios, nmnlcnrlo 
integwa a n!Livez d•o seou earadl!l', eomo o uspirHo pódc es
~ravisar-SL! aus rn·e~tlilos da gmnnn:tl.ica ou ús regras do e .. ,;
tylo sem tJUC tenha eou1 isso a-lgemado u opunsamcnto ou en
r'udcal.lo us ~tl·l'los ria sua irna;;ina,(:iío. (Muito bmu.) 

Vejo l'<tmbelu, S1·. Pt·•~Si(leJI'Le. 1111 snJ·vioo ndlil.m· ulll'i:,;a
u illel'IIUr du:; J'eJuudin;; eonLI'a u.,; ltOITut·es· 1.111 Ulilil:u·isrllu 
!.or1o, lJ'lH'f[liC 1! cxuclaJIIr'ui.c Úlll.uudn f!t!~a·ppm·r•ei'J' a disUn
er;ão de r:astas, nfi.o per·millinod'o q•uc rlc um ladu l'iqu·IJ n povo
inérmc e de oul.t·n a.; classe•,; al'llHIJias, f]!IIJ se !P1\du Ílli.pl!rlit• 
supremacia das forcas mi!Ji.lut·l!s, Quem u :J~xeJ•eilo i·de!ILifi
eado com o povo, [JO•I'Cll!C :;eja dle o pt'UJ.ll'iu JIOI'O; qLWl'U que 
a Na(;üo St!.ia o Exnreil·o, pam QIIC n ExcreiLo possa iiCI' a Na
r·.úo. l~u quizen1 ao lado d1.1 suldaüu rpw. nu IIJUilHJIII.u, empu
ilha a,; :u'nla,; :w scl'l·i"u da 11epu1Jliva. 1\xisla l.ambeu, um 
povo que saiba e pussa 'prestar igual set'vie.n ü sua Pai.J'ia e 
lambem 0apaz elo so oppor e rcôisLil· efl'ieaznwuLc ao clcrneiii.O 
nliliLat·, quaudJ nucesario ú !'Civindi~avão d.as nossas lilJCL:-i 
dades. (.1poiados.) 
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.\la."' JHII'U que u ~CL'Vi1;u LLiililat· IJIJL•igaturiu, que du1:aule 
U llli.IILUJ'Cida ['ui SCillJJl'C US[IÍ rar;ãu, U[JCZUI' da l.IJJ .de :!a de 
~cl.enLIJL'U de Hl/lj, !.ruga eJ'f1!ilus tão :;alul.al'lJS, LUdL:;pciL~ayel 
~e l.ui'IIU tJLlC a lei do :;ut•l.ciu :;1J,ia executada ~em _excCQ~';'c:; 
ud i",;a.,, ~em condcsccllllcnuia pe:;suuc:; nem i.et'J?'LYCI'~lll:ues 
initjua:;, que lhe !.irariam tudo o indi~pcBsavcl presLJI:)'IO, J.r~n~
J'uL'Illandu-a em um barbal'U instt·mnenlo que nos levar1a a 
lLLlla cspcde de recruamcnlu J'ureado, o unico pruces:;~,, arb~
IL'al'io I! de:;hltlliUIIII, Clllllwcidll ptoill llll[li!L'iu 'lJlll'a a ClllllljlliSI
c·fíu das I'Ul'l!a:; Hl'trmdus niiu cdJslante os prute:;Ln>< tH'tlenles 

cÜm que os êspiritos lillctaes da época J'lagella;v,um c~se crimi
lLIJ:;o ~ysl.emu, que lol'llUYa inscgut·a a tmnquLILducle do~ lares 
c eunsl.íl.oia uma amcu~a permanente c revull.antc al.lentado 
cunll'U a liberctmle individual dos ciclaclitos. 

Xe~ta parle, desde :1 ministerio elo marechal Het·mes, quu 
o Uuvcrno tem buscado applicar a lei com o crilcrio ilc possi
,·el equidade, c! tJmbora. na J'll'al ica, ut'l'us c! abuso~. !HII' veze~. 

ltttjam ,ido commetl.idos o certo é· que clle vae empJ•egandu 
Yiv:•s csfor~os pam vencer clifficuldades e evitat· inju~Li~a:;. 

E si é consicleravcl o progr·esso que lemos fcil.o nu !JL'o
cessu de composição dos nosso; cxcrcil.os, indiswlivcl Lam
bem 1i que o « preparo ela n~tssa o1'1'icialidaue c do nosso 
,;o i dado tem melhorado uxlraordinariamenl.c de · anno J)at·a 
anm1 .~ O cnsinàl Lcchnico vae se fazendo com com[Jetencia e 
zelo: us ol'ficiacs aprimorando a :;ua cullur·a, o; soldados 
apel'l'ei,;oando os ~>cus conhecimentos. 

Mas si ú certo, como aJ't'irma o illuslrado rclal.or Llcsse 
ol'l;amerllo na Camat·a cbs Deputados que n «o Exercil.o Na
cional PI'ogricle de anno pura anuo, uào sü quanto ao recl'lr
i.ameBI.n tle soldado, como lambem qua1~lo ao preparo do~ 
.uassos ol'ficiaes. tmnsformando-os em perfeitos lechnicos, rc
.legada a bur·ouracia militar para o plano secundaria cm que 
se deve agilat·», é lambem inconl.esLavcl que a J•cspeitu dos 
nwius mat.criacs, inLliõpensaveis ú manutenção da 0uorl'U, 
ainda nos achamos t'Lil sil.ttadío \'CI'dadeil'amenle lanwnlavcl. 

Em HJlü, ao relatai' a lei" de i'ixaco de forças pum u umtu 
seguinte, ponderava o. illusl.re Deputado Sr. Ildefonso Pinto: 

«l!'icamos perfei!amenl.e á vontade para dizer quu 
ao ExerciL·8 faltam de todo os aprestos da; organi
za~õe:; militares conl.emporaneas. Si amanhã tives
scmos de defender a honra e a integridade nacionaes, 
muilus sacriJ'icios custaram aos nossos !Jravos e abnc
gadoõ .soldados as sensíveis lacunas dos recursos ma
tct·iacs, al1í que a suppl'Íin isHemos. 

:'~estas c:Judieücs pcrmahecemos ainda, embora seja justo 
reconheçamos que n Govllrnu não lcm se descuidado desse as
sumpl.o, cu,io problema é de difl'icil solução, por exigir enor
me:; sucl'ii'ieios que não poderíamos sa'Lisfazer 1ws.Les rn8-
rncnlus de grande~ aperl.uras financei!•as. 

Nn ~cu subsl.ancio~o l'clatorio desl.c ULULO, observou (o 
S1·. Dcpul.ado Ocl.avio Hocha, com zcl:J e compcLenciu que todoH 
Jlie reconhecemos nesta ma leria: 

«Ha muil.o~ annos que vimos reclamando cunl.t•a a 
rulla de material de g·uet'I'U cm· ludos os corpos du 
Lr.opa. 
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.~ diJ'J'i1:Uidat/C ue:;~iJ <J,jN'•U\'hliuJJUIIlUIILU [Cffi l'C~iUit!ii 
no fnclo das grandes despesas a que obriga a acqut
siçuo desse material. 

fJor outro lado, a L!' upa eontinúa desarmada. _ 
Não Lemos l'uzi:; nwLrulhadoras, granadas de mao 

u artilharia. 
Paru prover u Exet·cilo desse material, teremos de 

cl ispur ele quaulia :mperi·~r a WO. 000:000$000 ,)} 

Ahi está: Não negamos nos nos~ o~ g'ovel'!los, maximó de 
de~ annos pat·a cá, patrioLico~ csfor·ços no sentido de augmen
l.ar o nos:>u podeJ• milila1·; nw:; a \'er·tlmie (> IJI.I" mnil.u longo c} 
ainda o caminho que Leremos de percorrer para que possamos 
eonl'ial' na Pl'OdUC(;ÚO nacional doo petrechos c materiaes bel
licos em urn impl'C\'i:ilo cas:.J de guerra, real c efJ'cctiva, com 
t[ttalquer na~'ão estrangL'im. Nas lutas modernas ü assombroso 
u ostupemlo o con:;umo das munições, cujo i'omecimento só 
póde se!' salisfaloriamcntc gantnLido aos cxcl'ciLos, em •:Jpe
l'Uçõo:; de glwl'J'U, dotanclo-:;e o paiz com gnndes reservas 
accunJI.iladas ''· [ll'ÍiwipuinH'JIIe, eom J'IJI•le capacidade de pl'll
dtwçãu de Lae:; lllaleJ.•iacs, que sú óCJ.'l~ obtilla, pela insta!lação 
de uvuHado JJLIIYlOt·n ele J'abl'icas, convenir!ntcmento apparc
Jl!adas. 

~ã·J !Jasla que tenhamo:; ücm iuslruidas as nos~as tropas, 
nem t\l'mazenudo gt·amlcs tn·ovisõcs de material bellico. Em
quunLo não livcnno~ elesenvolvido largamente a& nossas indus
ll'ias de feno o ele cat·vão, jú u dissemos em parecer nosso 
autcJ'Íill', tnnquanlo nft:l enriquecermos a IJossa viação ferroa 
uom a consl.rucc.ão das principaes estradas estraLegica&, in
dispensaveis ao J'apido transporte de tropas c de todas as 
IJlLJ!li(;úe>< de J'ogu o de bocca, cont.inuarú sem solução o pr8-
hlenm maximu da defesa nacional. Ne&se momento da vida 
indusi,t•ial elos povus, en1 que a :;ua riqueza se mede pela 
quantidade du I)JJCl'S'ia mceanica de que elles possam dispôr, 
neste scculo den8nJinaelo 11 .1·eculo do {erro e do vapor, nenhum 
a~sum)JI.u JJI!cle exigir mais os cuidados ela nossa utLenr;ão, 
Pe\a sua iucOI!ijJUJ'avcl imporl~ancia, do qtw aqucllcs qtw 'Sl re
l'a!e ao problema da oxpiuJ'UIJtto elas nossas nunas ele carvao do 
pedra, J•epuludo hoje, pat;a •t;Jalquet· naçã8, o primciJ·o facto!~ 
do pl'osporJCiar.le c de J!UIIel'. 

De facl.o, as maiot·o, pol.mwiú~ du nnmdo, as ma·i, aduan
taelas, mais rica;; o mub J'urtes, são exactamonl.e aquellas cm 
que mainJ' lcm ~idn a pr·nduul'iio do:;se combustivo[ mineral, a 
lng·lai.L'J'.l'a, u ,\llcmaulw l' os Eskt'clus Unidos, onde a explora
ção dessa induslria cxlmeliva fomocc uma quantidade de 
hulha emco vczc;, SLJ[JI.!i.'lllt' a que lll'oduzcm l.oelos os outros 
paizc;s rcnnidos. E eompt·elwnele-se que o carvão de pedra 
:;e,ja 11 elemnnl.u p1·incipal de pr:lspc!•idade material cm qual
qucl' paiz, porque cllc se l.ot·nou o combusi,ivcl, pOJ' excellen-, 
e ia, pa t•a 'lll'IH luzi r o vapor cm lodas as suas modalidades e va
riadas applicações, c [JUra JH'üparm· o ferro o o aço cm todJs 
os mulliplus 1/l.•:;l.inos ([lll' IIJcs dtL u nwlallurgia nwdel'lla, 
arc:,m de set· l.amlJcm a J'onlo rir outras g·randcs riquezas, pois 
a lll!llia niio l':lli' ::HÍII/1'·1111• como condic•ãn a rssas mtu·avilho
sas indusl.l'ias, clla cr·eou oult•as muitas que !.cm oxtraordi
naria, imporlancia, por isso que entre ns seus derivados se 
contam o ulcatt·ão c lod8s ns sottR subproductos: a benzina, a 
naphtnl iun, o te., as muteJ•iu:; eol'::tulcs, os pcrfLtmcs artificiaes, 
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drogas pharmaceuticas (suplionul, antepirina), como ainda 
n coke, as aguas amonicaes. os prussiatos e cyanuretos, etc., 
etc., substancias estas que l.eem Lfto utois applicacões na chi
mica industrial, na therapeuLica moderna. além dos nume
rosos gazes que poden1 se:r utilisados como forca motriz, muito 
cconomica, taes como: o mormeno, o ethyleno, o aoetyleno, o 
hydrogen i o; o acido c:wboníco, o nxydo de carbom, o sulfureto 
de hydrogonio, o axoto, o ''arhorel o rlr- 11:-·cl,·og·tmio, o~ ,;aes 
ammonicaes, ·etc., etc. 

Sobro o valor desse precioso combustível são muito im
pressionantes as seguintes observa~.:ões de Gustavo Le. Bon: 

«Des cxpérienees variécs onl. prouvú qu'nn ma
noouvre l[lroduit un travn.il de li kilog-rammes cn une 
sel!oncle pendant. S hem·e~ par ,iom:. Lo miJme travai! 
obtonu avec r.le la houille bi·Cil<~c dans !lUC machine à 
vapeur, ooúte cnviron les deux tiers d'un kilogrammc 
de charbon, soi l pour uno ann1íe de 300 .iours ouvrable::;, 
200 kilogrammes de charbou, par conséquent un cin
qnieme de tonne. Une t.onnc do h ou iii c rcprésenLo dane 
le travai! de 5 hommes pendant un an et i million de 
tonnes le travail lif! ri millions cl'llol!lmc.s. Dirc qnc 
l'AJ!emagne extrait de 190 millions de tonne6 de char
hon par an, c'cst rlir'' qu'nllc Jll!Lll. Jli'Oclnire lc môme 
travai! mécanique que fourniraient 950 milli-ons d'ou
vriers, ou mieux d'esclaves dociles. 

Ces esclaves dociles sont, en outre, fort peu 
coüt.eu:s:. Un million rir lonnes v:1lcnL, i< 1·aison ele 15 
francs la tonnc en t,cmps ordinnire, 15 millions de 
francs. Si on évalue lo salaire de chaque ouvrier à 5 
francs par jour, soit J • ríOO frnncs pnur· :30:0 ;iours, Jcs 
5 millions dr. manoeuvres nécessaires, pom· remplacer 

,1 mH!ion de tonnes do charbon, coútc:raient 7 millard~ 
500.000 francs. 

En snbsLitnant. lc LravaiJ 1!0 l'ouvl'ier houille à ce
lui de l'ouvricr lnm1ain. lc pre.mier no coute que :3 
francs par an, nu licu de L500 francs. Augmenter ia 
richessc d'n1n pays cn hon111c, l'tlvieni, dane à mult.i
plier énormément le nombre de ses habitants. Beau
coup de houille et peu d'habitants vaut mieux que peu 
de houille et heaucoup d'habilants. r,. 000 mineurs tra
vaillant pcndant un an surfisent pour extraíre un mil
lion de l.onnes de u,ouillc, pouvant pJ•oduirc lc Lravui\ 
de cinq millions d'fl.-·vriors. Toute !'industrio moderne 
depuis nos gigantesques cuirassés jusqu'au:s: obus gui 
sillonnent les tranchées, répresentent de la hOUJ!lC 
transformé. Plus on possàde de houille, plus on peut 
avoir d'usines, de chemins de fer, de cuirassés, de mu
nitions et de canons. (Enseianements psycholoaiques 
de la a·ucr1·c cm•oru!nnnc, pa:;s. Gü c 57, 'l!l:l G.) . 

Por todas essas consideraçfies é indiscutível que devemos 
empregar os nossos melhores esforços para a incrementação 
da industritt siderurgica e para a expl·oracão das nossas minas 
carboniferas, que si forem ambas largamente intensificadas, 
além de gm·:mtirem n nossa inclcponrl<mcia cconomicu c 'J1T'O~. 
paridade financeira. tornarão seGUra c Lriumphantc a dc
;fesa ;nacional, pprque nps proporcionarão (!~ elementos. ne-
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cossur·i·os á JJtalllil.cnl'iio das J'abricas de a!'mas c munição~ o 
ao ousl.cio de todo~ iis meios do transporte, marítimos e LCL'
J•usl.rns, I) movinwnl.a!)iio da no~sa esquadr·a, sem quo osl.ojnmos 
inloiramenLo sujeitos ás nacões esLI·angoiras l{UO nos possam 
o nos CJ.UCiram fornecer ·:J nocessario combusL!Vcl c Lodos os 
outros mdispemaveis matcriaes. de guerra. Sobro o valor. 
destes, depõe uma alta autoridade franceza, em trabalho pu
blicado em janeiro deste anno. 

"TouL un moncle séparo los concepLion~~ militail'es 
de 1!J1:J de ccll,J:> ele 1020; Jus' invraisemblances los 
plus caralérisécs soai. dcvenucs des réalités; lo ma
l.üriel a l'r•gn1i üfl JJ!Ulti'l.', el, ;;on empil'u SUl' les Ul'lllées 
eúi, til.ú plus g'I'unrJu ~~neoi·e, Hi lu eampagn~: uúi, conU
nuéc tm ande plus. Des fail.s hrulaux: lc i'eu, lo fil de 
ft)J', ont fafil'mé dcs l'aisonncmenls qui pal'aissaienl, 
d''unr.• logiqun impt!Ccable; tout notre édifice miliLaire 
a clmncelé r.luvanL la pubsattce imprévue de l'arLilleric 
lolll'cle ct !e bnrragc i ni'ranch issa!Jle de·s rnilrailleuses; 
ii a J'allu !'adaptei' cn ltft!.c, cL ,jusqu'tt la J'iu de la 
cnni;pagne Hous avons soul't'ierL deH erJ•eurs du clébul, 
J•t!suHuts c/u convicli-nns J'ausscs plulUL que d'impt·é
Yoyance ~uupal.de. Tuul. un peuplo osl. passé dans lcs 
trauchtlcs du fronl.. senLanL son inférieuritú,. resumam 
lüs ei'J'Ulll'S tio ca!tiul do ceux quj avaient été chargés 
do lo concluíre, criLiquunL une u une les 1'auL9s 
dunt i! souffrait. oL se pl'omeLI.anl tf l'avenir de clirc 
llícn ha\1 L :;a i'açon de \•o ir. 

Voíl~. !e pass!S. Nuus avons ou la vicloirc, mab; 
!Hu·ce que nous avons résolumcnt pris !c conlre-pietl 
do IUIIS nos reg·Icmcnl.s, pl'escriL ce que nous avion~ 
·dr!l'cndLi. prtlcM !'éeonomie df~s lJommes au líeu de 
lclll' prodigalité, con~l.rui L e L duns ues proporLions 1'an
Lasf,iques un matériel dont nous uvions contesté l'uti-
1 ii,]. D isons-Jo J'ranc)wmcllL: avanl la· gucrre, tout !c 
monde s'etait !.rompe, les mililaircs comme les civiLs, 
como los paT'lcmenLaircs, com me Lous los trançais. 
Au Jll'ix rle sacril'ices innomJJrablcs elo sommes cl'ar
;,:-,ml. ~Lupríl'iantcs, ot Iiarco que nol:rc race ótail clouéc 
d'une l'n.eullú d'arlaption imrpronante, nous avon.; 
Jlliolong-,~, ;pr1i,, gng11-1\ 11111: parLie consicle,d•() comnw 
!ltmluc. A\'Ul1[ la 1;-IICI'I':l, 1\llll:i aviilt1S 'cic5 OXCUSO>. 
Mai:; :lll.ium·rl"lllilÍ a\"Hll,-llllllS Ir• tlroil. rli• l11lUS !lésin
l.éi'CS~Cl' de la loi uouvr:llc? Avons-nous !c droiL de 
laiil.,tu· J•ol'aire un'~ tu'lllt~n :illl' lo modele de cnllc du 
1005, avt!e quelqtws l't!l'm•mtls tlr~ d1\Laíls? (Le Corres-· 
pondcnt eil.. - Or·gunisul.ious militaires; aspiraLions 
nalionalcs.) · 

}]i~ alli. A ultima guerra revelou-nos verdades até então 
'k Lodo c por Lodos desconhecidas. A esl.rategi!l c a tactica 
pa~snmm por profundas modificações o constil.ucm apenas 
um. dos lad.os dn proJJicmn, que oxig·c para a sua solução a 
ael.trldade ml.ogral ele todos os hubitanl.es do paiz, em uma 
eollnbornçflo estreita do cs.forros em que 01 commercio a 
in(Justria, a scicncin, cm todos· os seus ramos, são elemento~ 
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l.ií11 rwcossarios á vidul'ia quu.nLu :'L vioLaria quanto as _pro
JH'ias l'ur·r;us armadas. o problema, pois, du d~fesa nacwnat 
não srJ circum::;creve ;í tarefa de lernJos oxerc!Lo e marmlw. 
bem ut•ganizallus; clle SI' pJ·onrlrJ inlrJir·:unenl.e a LDdas as ques
lõos que se relauiunam com a uussa pl·ospm·irJade economwu 
c l'inuucoira. 0:; que esl.udam esse ussumpl.o com. lar~o des
<'.Ol·Lino, iucluem. entre us prolJlcrnas da reorgalllzar"ao nu
litar do paiz, Iodas essas questões do ual.ut·eza econ~mica ~ 
lndusLrial. ~cm rorLe capacidade de produzn· _ us n~ews ue
cessarias ú substancia ela tropa e das popula~oes ciVI~; sem 
possibilirlade de fabricar armas o munições e dem:us msLru
mentos rJe lucLa; som reclc de communicações e de transpor
tes, que levem rupidamenlc aos pontos de destino l.udas as 
mcrcadut·ius e objcei.•J~ inrJispcnsavcis ú manul.eUIJàO das Lt·o
pas, que ro,;ull.aclos saLisfact.orius nus pócle dar uma mur:Ielat· 
urganizu~iío das l'Ol'0ail at·nutclas ·t 

1\IuiLo ú pellu voem as so:,;uinl.es palavras elo grande pa-
lriola fruncuz, aeiuta ciLado c cujos eoncoilos ,;ilu plcnmncttle 
applicavoJ,;, e e um maior razão, ao nossu paiz. 

''Construire de,; Lal.eaux eL assut·er l'cxpluiLaLion 
de nos lig·nco IIHH'iLirnes JlUI' une lloi.Lo mar·dtalldl! 
aux (•.quipagos rlisciplinés, auJr\nagcr· de grands cou
wnl,; do l.rau,;pol'Ls ~. Lravers lo pays·. r;apLer la flll'1:e 
IJydraulique cl1! nus rivi1JI't'il, e'r•sl. Jll'l··.pai'Ci' la gttol'l'<' 
•JL assuror la vio cl. 111 muuYeJur•uL dcii at·mées qui ,;o 
bat.t.ronL; c'c,;l. aussi Jaite la Jimnce plrts riclte, plus 

q)uissanl.e ot. plus ltourcu:;e; expluiler no:~ l'icltus~e:; 
rniniêt·cs mclropulil.aine;; uu coloniale,;, c'csL augrneu
lor nol.re .~lo~k tJL nol.re rcvitaillcmenL de mobilisaLion, 
c'•JsL réduirc ao mininmm nos llesoins rlc t·ecours i1 
l'~lranger; ~·1;:;1, aus:;i Invol'iseJ• l'incluslt·ie el. lu culJJ
rncrce floau~ai~. r.IL>\'r''lopper· la pt•ospet'il.l) t.lu pays, 
J•cndre la vic moins cherc, augmenLer le llicn-ôLre de 
'lous. 

«Ccllo idée qtw k mililaire, en dt'd'endanl. su t.IJc~e; 
pcuL ~e J'l'llCllllLl'l!l' ll\'OC l'illllUsLr·icl l'l. le COIIIIllOl'C.UDL 
soucieux 1fattgment.et.· leur::> affait'IJS, euLie iLicnl.iLé, sUl' 
CIJI'I.ains poinls, rlrJ'i Jws.oins do la rléfensr• nuLional'.! 
ot. ele l'inlérêt itnnH~dial du pays, valuiL tl'eLrc signa·
I6e. mtc rnnnl.t'r! b)rm lc tapproclwmcnl .. Ia: fusion 
qui s'e:;L faiL1• I'IJI.I'IJ le pay~ eL son ill'lfl(>l!.» 

Mas si o porlet· mililtll' de urna rH\I;iill tler•.tl!'I'C de turJo.' 
osses t'l'CUt'sos qrw nr·nhtmros tio aponl ar. inclusive tias !JO:IS 
1J~~-d~1;üo~ inrlu~~r·ial's, l'inuncoiras e cconon1iL'aR do pai~; si a 
t.Jiiw1encm do hxoJ·cilo 1' tln ~Tarinha SI' a"cnf.a no llLHilOl'" 
o valol' Li11 '"ll pessoal eonlilair;nle I' nu iptanlirladc o quali
dad_o do .~ru ntal.l,'l'ial displlllivi•L ~·· r•r•t'lll qrtr a )Jn:t ••r·g·nni-
1.t\1Jtlll mlltl.:ll' .mtlllo dutWJHII~ l.amllCIII tia lcgislaOflD que lhe" 
duVr! s~t· app!tearla. So!Jr·•·· 1\~l c ponto . .iii n -cliziamos na Ca
mara. lltl nosso l'Cia!orio d1.' l!liS. r'· vcr•gnnllosn c humilhante 
a no~;sa J.l'i~l.l'. ;;iluar;fíu. O 13rasil nfío lngTOll ainda ulcaw•ae 
que o Confl:L'r'~'o Nacional vola~sc um corligo penal e pro
cessual pam n~ i'Ol'l,,'as tll'mnrlas. Al.r\ ho,ic podemos afl'irmnr. 
que nesse ns~umpt.o vivrmos, infciizmcn!.e, na con'l'usiin elo 
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en.lJo:;, ;;oh o impnrin do ar·hileio, com rrmn legislação illogica 
,. l'mncnmenlr! ineon;;LiLrrcinnnl. 

Anl.es da prnclumar;fio ela Hepuhlica, no Brasil Colonia e 
nn Brasil lmperir.r. a Jeg·ii'lar;fio mili/.ar foi ,,cmpr·r. uma amal
gama monslr·unsa rios vcllros c har.·harns artigos do guerra do 
('onde rla L'ip1w, r:om um nmorrloadn incongrucnrc de carlas 
r·,jgias. nlvnri.i~~ deel'cLo . ..;, r·t~gu lamnntos, m·clena1;õns, provisões, 
a vi sns, rcs•il ur,ües, de c i sücs, i n s l.euccücs. porl.a ri as, ordens rJ o 
dia, f!LH! c,;l.alwlcciam a duvida, plan/.avnm a conl'usãn, inut,i
lizavanr os processos e tlr..,organizavn.m a jus/.ir.:a. E Lodo esse 
conjunlo complexo rlc rcgr.·a.>, que deviam ser.· applicadas nas 
infraceües pcnar•s P fa!Las disciplinares, loclos os prcceilos que 
clnviam regulai' o~ proecsso;; eram ora incomplcl.os e lacunosos, 
ora c·onfrrsn;; r• incongr·ucnl.cs, crranrlo rrma sil.uacfin de prn·ple
xirlarlc. de arbil.l'in e lambem r! c revoltante iniquiclaclc. A 
justir;a pr.nal sr, l.nmar·a um \'Prr]arJriro panrlcrnonio. Par·n 
'qLlf' hem comprchcndamos a corrfusilO c a balhurclia que rei
navam na applica~ãn rlossns !ris esparsas, deficientes e conl.ra
tlielorins. l1asla nns lrrnlrrar·mos do t:r·ancle numero tle tríbu
naes r• cnnsrlhos rruP cntilo P:Ü~Liam .. qem J'unccücs r.laramente 
rlrlimilarJn.s <' ('O!ll uma nr·g·anizar:ão anomaln, profnnclamentc 
rlefrilno;;a t\ nonl.rnrin nns princípios liberaes rlc rlirei1.o, .i:l 
plr•nnmrnl t' cnnsngrarln.o na sua rpnca. 'rinhamos n Conselho 
riP DisciJ;lina, qur wrifir~nva n cnlpahilirladP na rleserção riu;; 
pmr:ns dr prcl.; n Crmsf!i/w rir• hi!WS!i(JfiÇrio, pam a formar,ãn 
rln culpa nos el·imf's. pr·nprinmenlr! mililares. eomprcfrondcfrdo 
:r rlt>snr·r;~n rlof' ol'l'ir:ia<'i' .-: rins Pl'rtr:as rir prrl. cm eari1panha. 
Ormsellws de G1u•rrrr. ! r·ilrunaf'." r! e enmm is.•fio. rompn;:l.os r! r: 
.iuizrs rscnlhirlos rrd-l"w· parn .inl:;rnr·nm crn pr·imeim insl.an
f'ia (1,, f'l'Íillf'i; mililaJ't'S; (J r:onsr•l/ro Su)J·r•uJIIO Mifitm·. que Sf' 
rlil'idr: rm .'luJH'r'nw Ormsr•l/Jn Jfililar n cm Snp;•cuw T1'i1Jnnal. 
dr• .fu.sli(·a: lrilltmars tlc .•r.g·unrla inslancia, mas lcnrlo compo
siefin ilivPr·;;a r! nllrihuir,ões rliJ'f'rrcnles; as .lnntas de Justir.a 
Hililor, fr1nccinnanr!o <'lll l.r.•rnpn rlr ::rrrcrra; Cnn.~~uws dr: Iil
rtU.i1'Í(:üo, Con.~clhos de Disciplina e Conselho Pe1'cmpl'07'io 
ll'ihunac;; que I inllarn por fim 1 o mar con hcriment.o das falias 
pummr:nlr mililnrrs. 

Nfin r nesl<! rrlalol'io que se nos afigura o momento mais 
uppn!'l.rmo pm•a onlr·armos nn rsl.udo dessa complicadíssima 
mal.cr·in qur>, ai iús. ,i:l l.cm occupado cultos e brilhanl issimos 
<'.<pir•ilns rrn nnssn llfliz. ~Tns n que elevemos accenl.uar i\ que, 
eom a proclamae~in ela nrpnhlic•a. r:·onl.inrramos qrrasi na mesma 
lr·hlc r• in,.;n.•lf'nl<l\'P] sil<rac:~o. pnis l'il;'oram ainda rml.ro nrls, 
lt:l!'ll as l<ll'r:ns ar·rnndas .. cndri!·os que não s~o codigos. porque. 
nlr•m tlr< rorrlf'l'rm pr·ocr'rlos qur 1•nnslil.uern verilatlciras allm·
l'il\:i'ir•.< ,inr·irlien:;; .<'lll enmplf'IO nnlngnnismo rom os crescentes 
fll'tlATP.'sns rln scrrncin Cl'irnino-penn!. rllrs l'or·am irrcgularis
-''<r1lnmnnlr dre!'rlarlos r·om cslmnhn " ennclrmna\'cl violnrüo 
da nossa Comlilrrir::in Prrlrral. ·· 

E' nolnr·inmr.nlr> sahitln qun n Corlig·o Penal Mililar, que 
·'r! ncl~a <,'111 Yrgnr !1lllr:r nr'rs, fni pl'nnrulp;arln pnrn n Armnrla 
pcl~ frnvr~r·nn Pt'ti\'ISnsrn. t~il/11 11 rl<'I'J'<'In (fllt' haixnrr. dr n. ·IS. 
tiP • t'ln .mar'l,'fl ~Ir lR01, rrn suhsl iluir:fio no (]llr nnlrr·im•mrnlc 
<'!Ir lrnvrn puhlrcaclo pnr· r!Pr•r·rlo n. 0.'1!1, riP :. c]c\ novembro rlc 
IN!lll~ SPntln, nnnos rl<•pni.'. nppr'O\'arln r amplinrlo no Excl'Cilo 
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Nacional, sem nenhuma aclapLucão, pela lei n. ü12, df .29. ele 
setembro de 1899, e que o Rcgu_lumenlo Pro~essual lJrlmmat 
Militar 1'oi expedido cm 1G de JUlho ~e .189<> pelo Supremo 
Tribunal Militar, que se ,iulgou com dtre!lo de u~ar ~e com
pcLcncia qun para isso llie delegara o decreto lcg1slatJYo nn
mcro 2·19, ele 18 elo jull10 ele 1803. 

<tSi alé a dnl.a desse rcg·ulamcnto, clechtl'a o illus
ITado professor Dr. Esmcmlrt·ino Bandeira, a legislaçfio 
tnilitar era confusa, l~ctmosn c incongruente, dahi em 
f!canlc cl!n ~c apresenta visivel c flagr:mlcmenLe in
cnnstil.ucional. Nilo lm como defender a consi.JI.uciona
lidadr. de uma lei subsLnnl.iva-0 Codi;,;o Penal do Exer
cito c da Armada - elaborada e publicada pelo P.ociCJ.' 
Exccuti\·n cm plena vigcncia do estatuto polilico :ue 
2ft ele fevereiro de J sn l c cm J'lag1·antc collisilo com 
o disposto no nl'l . .'l-i. n. :!é!, desse estatuto; c menos nin
rla l1a wmo rlcl'enrlcr a cnnstil.ucionnlirladc rle uma lei 
arl,icctiva-o Rc:;nlnmcnlo Processual Criminal Militar
'l'ormnlacla c ·cxpcclicla cm pleno domínio 'do prcclHo e.~Ln
f.ul.o. por tlrna corpOJ'af)fto ,iurtieiaría. como o Sunremo 
Tribunal Mil i I. ar». (Di !'Cito, .rusfirJ:t c Proeesso Militar, 
vol. 2", pag, ·lOit, 2" ad. 10Hl.) 

Ainda llfl,ÍC quasi qun eslamos ncsla nwsina sil.lmefio, por
que n GongTr,sso eonl..inüa na mesma pt•c:;IJ ie.nsa iHcliJ'l'crrnea. 
surclo aos mais ,justos reclamos rlc nosso -rlevct' c di' 
nosso palriol.ismo, que exigem reformemos quanto nn!Jcs, 1 nrl~ 
a nossa lcg·iRlncii·o penal rni'lilar· que tanto l.<~lll cnnll'illliido 
pilra os rnuil.o~ males fJII<' hãn al't'ligirlo as J'or()US armada,:. 

Sem JJoa lr•1dslação militar r'• impossível hna or:;ani~ar:i'in 
milit.m·, que nnnca exislir{t sem nl'rlrm. sem nllr~c]i,.'IWia. ~r·m 
disciplina rrnc sô sr'l'fin nssrguradas por· 11m eOi'po cln ]ris qnP. 
sem clcJn,n:;as, vr.xamcs e iniqniclarlc;;, g:n·anl:un. plcnallwnl r•, 
a exacta distrihuiçã,o da jusLi~r:n. 

Pócl.ç~sc afl'irmm· flllr cm nosso paiz a clncrel.acão dos crl
digos militares scmpt·r "onstituin, dr..sllc o inici·O d~ nossa in
dcpcnrlBncia, uma gcml as~t>ira~ão, eonc,·ctizacl':t cm Sllccessiyas 
n mulLiplas l.entat.ivas cm QllC se rliSI.inguimm. principahncn!r, 
Joaquim Nall'lwo, Magalhães Cnsi~J'O r Thomaz AlYes. no Tm
pcrio; c Carlos de C::nvnlho, Clovis BeYilacqua, Dunschcs r.tc 
Abranchcs. Canrliclo MoLia c ,\ngus.lo de F~I·citas na llcpuhlicn. 
O que é reya,lmcnLc aclmiJ·avr~l. ,: que Iorlos esses rsrorr;os 
tenham sido baldados atr~ 'hn;ie, não 'Obstante visarem a real i-. 
zação de uma medida que incnntcsl.[lvclmr.ntc saiAsfnz uma 
necessidade soci•al, cada 1lia ~mai.s impcr.iosn. por [.odos reco-
nhecida e proclamada. . 

A uHima reforma ria ,ju.,rLii;n <mililnr. cir·enrn~m·ipl.a :'t 
organização ,iudicim·ia c n:o rcspcCll.ivn llT'OCCSS'O, .aimla foi 
feHa pelo velho e conrl·onmavol prnc~sso rias auiMizaçõo~ le
S"!slativas ao.J?ocle_r E:wcntivo. qnCJ ta.~l.n rlcpõ~ c~ntra. a eapa
CJdadc c cffwwncm do r.ong1·csso NaCJonall, cu r a morem chega 
ao ponl.o de ~p.r.otcllur inrlirinklanwnte o nillllpl''imcnln do dnvrr 
qn:e so impoz na propria lei de rlnlcga~.fin. qual n rln rcvnr f' , 
approvar a rcfor•ma. clahni·acla pelo noverno. Conl.innamos na 
mesma !.riste si Luação nnl crio r. 

As forças a1•mndas sujeitas ao mesmo corligo penal. de
crepito, contrario a loclas as conquistas da scicncia ,iuriclicn, 

• 
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rnuilo impcrfeiln c alra?.ndo, mesmo para n época em qne foi 
clr.crel.aclo. A r r. r arma ael.mli, lei d~ processo, pórtanto, lei 
cornplcmcnl.ar rlc' eorligo penal, c por isso devendo vir (lepois 
11ue eslc houvesse sido dcerctnrlo, 11iio pr'tde, por esse motivo 
ainda que fosse imper,c:wcl. prod11zir os cfJciLos salutares que 
devemos a'lmejar. Demais. sem a a:pprovação do Congresso, 
tnmUJem ó dnvicJ.osa a legaliclnrlc ria cxecussiio desta dei. Como 
cm :l rl:18, n.inrla podemos repeLir: 

«Urge que s11pprimamos lo{!os os pretextos ele que Loem 
l:mçnrlo mãos, cm nosso pniz. os advogados dos attentados po
li ti c os c mil ii ares, defensores apn ixonados rias conspirações c 
das revoltas ·contra n ordem cons·l.ituirla, fls quaes hiio sempre 
pleiteado n impunidade elos m·imr.s. ~ob o fundamento juridico 
de qur, sendo nullns, por vi cios de manifesta inconstitucionali
dade, ns nossas lci,s sobre o direito prncrssnal milif.nr, illegi
f.ima (, a nn.f.oridnde rins j11i1.rs qnr f1mccionam nn fôro mi
litar, insnhsisf.rntc e irrit.os sfio fnrlos os processos militares 
r, p.or isso, vii,s, sr.m nenhum valor J,c~:al, todas as sentenças 
q)IC proferem fls Lrihunnrs militares. Drssa sit1mçíifl Jarmcn
tavel neeessit.nmos snhir quanlo antes r. para isso nada mais é 
mistér do qnc 11111 poncn rlc hna vontades c paLriotico esforço 
do Congresso Nacional. Varias sfio os projectos sobre o as
sumpffl .i:'t r.xistenlrs no seio rir. amhas ns Casas elo noso Par
lamento: stí fnHa, pob, nos resolvermos n retomar a tarefa 
com decisão rle :mimo c conl.innirlnd~ da. nc~ãn. afim de que 
sejam coroados rlc cxito esses csforr,os, nlé hoje perdidos em 
tentativas falhns, mas qur. rlr.monst,ram a rn,pncidarle. e o pa
triotismo rins que se hão rmpenhnclo pela rcaliznoão definitiva 
dessa Jr.gitimn n"Jlir~cfin nacional.l> 

O prnjccLn de orcnmcntn nnra o 1\Tinist.rr}o. da. Gnm::-a. 
votarln pela Cnmnrn rios Dep1Jtados para o excrclC\0 :fmanceJro 
vindonrn. consigna a rlr.spc.zn rlr. 12:!. 518: HS$380, papel, 
c 1 . 700:000$0100, ouro. 

Compararln.s essas eifrns rom as rlo orçamento vig-entr. 
na sommn rlr. 12.?. 25G :7ii~$721, verifica-se qnr hn nma diffe
rcnca para mais. nn vrrhn pnpcl, no valor de l. 261 :363$659. 
A vorrlnde. r~orrlm. ,1 qnr. rss11 nn~mrntn 0 nponns dr. réis 
!l8 :53fi$582, porqn c na r•ral irlarlc a despesa feita actualmente 
pelo 1\linisLrrio rlit .Gn0rrn ó de 123. H!l :58'1$798, porquanto 
além rins ~:nslr.s nrrnm:rtl·.a!'ios. l1a rmtros assim di~criminn
rlos: 
Com a reforma da jusi,iça mi.Jitar ......... . 
Com a Cr:!Jaçi'io de d!Jas novas escolas ...... . 
Com o nccrcscimo rln nnmcrn rio rrfnrmarl.ns. 

419 :!t30$000 
424.:430$000 
618:967$070 

1,1] 62 :827$107() 

Compnrnnclo n.~ rlirrorcntcs vr1·hns da proposição da Ca
marn. com as rln orrnmcntn J'elat.ivo ao oxercici·n corrente, 
nolnm-~r. Yndas nllr•r:n~'irs na pni'IP l'rfr'rnrll,c :í rlcspesa pa
pel. Para melhor· rlarczn aprrso.ntamos o sr.~:ninfr. quadro: 

Verbas - Orr,mncnto actnal - Prop,osiçün cln Cnmnrn 
1." ,\{lminisiJ•aeno rrnll'al 7. R:l\1: !,2~$0010, 7. 788 :412$500. 
2.' JNarlo '!lfnior....... 1.77:042$000 ISO :642$500 
3." .T11SLiCa ~rilitnr . . . . . . 5!tl :3510$000 900:780$000 
lt.' Tnstrncciio militar . . . !í.:178:3.10Sli0íi !í.!'í:l7:770$496 
5.' Al'scn. iut. o fortnl.... 2.508:403$265 2.530:303~~765 
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G." Fabricas . . ........ . 
7.• SüJ•vh;,o .dr; Sauclc .... . 
8." ;Soldo de oiTiciacs .. . 
!l." Soldos c etapas d~ sol-

dados . , ......... . 
.101." 01asseJ! inal:tivas .... . 
H.' AJudas de CUSI.'ll. , •••• 
12.• Acddidos . . ......... . 
13' D. G. lt ........... . 
:14." Obra.~ 111ilil.ares ..... . 
.11'51

." ;MaLtJJ•ial . . ........ . 
. 16." Reorganização cxerc. 

I . ·;,I 3 :!lü7$!JOO 
I .~Sfi:!l78$7:!0 

~'i. 5 I O :ti50$8'o '• 

:31. Ol.í :.:3!l:1.~2ô 111· 
1,, <)')5 '">')O"•·''lB ...,,, ...,._ ,, .., •ru• 

500 :OOO$Uillil 
1 ill·:;,s1:;;ooo 
:):JS: 680$(}10{) 
831!: 000$000 

~8.1 H :GH.$800 
I. 500 :•G00$000 

'_122. 25(}: 75~$72'l 

l . :32!): O!ií$500 
1 .:!27: I IG$000 

:!7. HU8: G~U$8!1 .tl 

:lO. !!12: H 1.$:!ü0 
W .!o!ol, :lo87$7'l5 

riOO:OOO!j)OOU 
lQ.\:;!81,$001) 

Sl.l'[)I'C8Sa 
!J00:00ü$01tlll 

:!8. ü42: !)71,~1000 
l.'i00:000$00() 

Vc-sc ]Jor ahi CJlle na vcl'ba :1" hu. uma rliminuir;fin <lo 
despesa de 51:010$500. l~ssa rliminttição pl'oveio elas sr~g-uinlcg 
modificacõcs: 

A ru!Jrica Deposito Gemi, eu.ja dotação orçamonl,at·iu. ,; 
U{ltttalntente rJc G4.02~1$000, pasRott a Rr.t· do ü2.5fl7$500, ,.,,_ 
.sultando um dil'fcrcnua para meno.~ de '1 : -i.2.fi.~500. 

Nost.a r.Jiola,iiilo. o ot·oamc111,o vigentr• dcs:ttwa cxopt·ussa
. mente '12:4r>0$500 ,,anl p:t::;-anlt'nlo iln 11111 l't'I'J'I'il'll, 111'\\ ClH'
pinlciro, um poclreil·o e do is SIH'\'1111 t.es. 

A }JI'O}JOSiçiio {ia Cam•:u·u uestina lona a \'f'l'hU ao paga
mc.nto dos mesmos ont•Jll'l':t,n·rlo,; P mui,; r.IPz ~"''''''nl•~;; ''· ;!.\ 
tmba I haclm·es. 

Na ruhriea Jnl.rndrmcia du. ~~.·tlCI'I':t, .lia iltila .. ';itolinuiçãu 
de 7. 200$ na rc~vr~c l•va ilol.a\'·an Pm "1 t·l nd" '1<.' S~~t· 1·Nilt
zicla a liL•z o num,~t·o das lo!I'CI'ÍI'Íis ol'i'iciaPs. 

Na Pubrica Mal.o•J'iaJ :\'aval lia nma L'flrlucl.:fw rli! t•,:j, 
5'1': 1'4!9$000. 

Na t·ubrica Eslr.r;ãu li" ,\;.si~l.nnria ,, Pr·op.flrlaxin 11:1 11111 
a~ug~nwnlo lle D:7!ill$1100, llp·.,,l.inad"' uo fJ:li!O~lll~•·nl." "" nwi.' quatro scrvcnL~:;. 

Na verba :!" - :E;;Inrlu Jl!aiot· - !1a um attgme.nLo dn 
:l :<iOO$, rlcsl.ina,d.o a um u,iurlanle de pOI'ICii'O, lngaJ' já o:dslrml.''· 

Na vcJ·im 3" - .Tust.ie.a 1lil.ii.aJ· - l1a 11111 a11;;menlo di) 
.U!J :430$, cm conscquuneia da ultima rcl'ot'llla. 

Na verba '•" - Jn.~IJ•tte(;iio militat• - 11:1 um atlg-llH•nlo 
de '15\l ;!,:'JO$, pt·ovôm . .On l~r·i•a.•.:iio d11· nova;; u;;cnla,;, 

Na ve,·ba 5" - .'\t•,;en:ws. intenrli•twia~ r! J'oJ•I.nlezns - !ta 
um augrncnl.o dr. 21 :flO'!I.~ sonrlu, l:l:HO$ par·a u;; lanl'lta~ dn 
Alaguas e Espirilo Santo, di!~Jli'Sa q111! corr·ia pela l'l't'iJn ma
J.t)rin:l r• S :7íi0$ para diarias tlu pP,;snul ola I im1wzn !! rln 
nscalcr. 

Nn vm·ba li" - .Fnhl'ica,.; - 1'111 \'it·lnd., da PXI.illl'l;iio dn 
.~r.n·i1:n, l'rd suppt'i•s:•:L a tl·nla1;fi" r.l1• !~í :OtlU$, d1•sl inadn a" 
cnstr.iin rlo mmnl l'f'J'l'f'.o tl1•. L"t'í!IHl a Piqllt>i.l•!. 

Na vrt•bn 7"- Srrvi1:o do• l'atttlc- lia tl1il:l di!IIÍIIIIÍI'f'to dn 
2!l :S:J:l$720, fio mnlrl'iaJ lf'li." J'oi l.t•anspul'l.ui!o pam a "l·nt·l•a l'cs·pncl.ivu. 

Na wJ•ha 8" - Soldo~ o t;t'al.mcai'ürs c!l; nl'f'ioirws - lia 
llnl ag•menl·ll clr.. :357:870$, pnr· ler· sidn nxl.icl.n. a \'P!'ltn. ;l:l", 
c pm·n. ''~la Vt'i'h~ ll'~nsj)rlJ·I.alla a~ iml"fll'latw.in~ rio ll"""oal 
qllr! a lei nno P~'l'lllillill di.'I"-'IISHI', pot· sr•rvit• i'lltn lr•mpn d"
Lownl'inur.ln. 

A \'f'J•lla l1"- ~r.drloR, ul.apas 1; grnlil'ienr.:.õ"s rir• J11'aeas -
W\'IJ dirninui(•iio de 1lll ;):;81Ji;\t101l. 
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Na verba 1.0" - Clasgos inal.ivns - llnu-se um augmento 
no valor de 5'18: %7$1180. 

A verba 11" - 1\,jurlas de Ctt·í'lo - n:io soJ'frNt modi
ficação. 

A VCI'h•t t2" - .Empt·cgaclns <Hiiclos - l'icou tambcm di
minuída na irnpor·tancia do 7 :200~. POt· I•Jt' sidu olovaclo tilllt 
mcsl.r·e a pr"ol'ossot· cm dispon.i1Jil idud•! e SU[lJll'Íilliüus dous 
Jogares, i)Ol' Ler·cm sklo aprovriL:tr1o5 o,; s••t·vcnlll:u·io~. 

Suprossa a vtwha 1 :J", 
A verba H"- Oht·a~ tnilii.Ut'CS - teve O HCCI'üSCÍillO do 

70:000$0000. 

A vcrlia ·15"- Material - osLá accrcscida rlc 23·1·:360*800 
l!)or insuffieioneia da vcl'lm aulet·iüt', 

A vcrha iü" - Heorganiz:wãu d-o Exerci Ln - sem alteração. 
. O il!uslrai.lo relalol' ~~~ Cit1cn·a. na Cantat•a rJos DepuLadH'-~, 
Jaz, accJ',ca das dospe~a,; I ctl.as emn u nu~~-o l~xrl!'cito, no l'C
gimen t'CJl>UJJlicano, as sl'gttin/.e,; nb;;ol'vaÇões muito insl.t·u
ctivas: 

«Pelo OtTantcnl.o orclinm•io ga~Lamos ul.r) 1\JHI, nm :lo 
nnnos de Ropubl ica, 1. 5811. 56Sit;H5, papel, c :J. 700:.200$. ourn. 

Deste total papel, ludo J'oi consumido cm manuienção rln 
tropa c. cstabelccimcnlos tnililarc,;, sendo !l20.08l :3uü$78;!, 
qua~·i dois terços, corn soldo·s c g-mUl'icacücs c etnpas u ol'J'iciap,; 
.e praças de prcl. 

Do total out·o. apcna.-; 1 .. ;;oo:ooo* t'nrant para n1atet·ial du 
,guc!'ra, nos anno,; de JDJO f) IDI l, nu C:O\'CJ'IIn Her·tllCH da 
Fonseca. 

lOs oreclitos allclicionacs impor·tamtn r.mt .37:3 . .:!:37 :O'i'i*2tl:?. 
papel, r 18.080 :DOo.~. out·o, inclusive a;; intpul't.aneitrs deMi
nadas tts upet·tH;ücs militare,;, t·cvnltu ele l803, Curn.tdn,-, C"n·
l.c~Larlo, etc. 

Para material de guot·ra. da verba ouro, gasLamos I't'i,; 
1 G. 000:000$ om 18%, por occas ião ela revolta ela At'tna<.la; 
15. DOO: 000$ em 1907, m inisteJ•io Hc.rmos; J 8. 000:000$, cm 
WH, ,Govcmo cio :Vl'arechal Hermc.~; um lot.al rlc r!'•i..; 
/f8. 000: 000$000. 

Todo o material ele guerra e.xislent,e na lropa, cm l'abricns. 
m•,;enacs e l'orlalczas· ü patrimonio cru c responde com vanl a
ge,ns pelos dispendios J'ci Lo;;. 

i\IaLerial de g·uerra não se adquire, PDI'ém, com pequena;; 
importancias, c a arLilhal'ia cont.inúa UI•\ hoje rJe·~armada. d,, 
·racto. 

Comprcrhcnclcnclo br.nt a intporLaneia rio problema, foi qur• 
o Sr. PJ•esiàente dn Republica incluin ·~nlrc os pontos Jn·inei
Pn<!S ele seu prog'J'U tltma mell10rar n no;;sa !'orça. r drd ir; a 1'-llw 
al.lr.nçüo cs-pcoial nn :<Cll :;ovceno. 

cl\,pczar das ng·,·ur·n.~ l'inancrit•n;;, o Govnt•no, t·n.·ut·r·encln a 
operações ele croclito, tem procmndo rlat· ao Excrcit.o lurln 
'quanto l.em sido possivcl, consig-nando coni<Lanlcmenl.r no or
(,,amcnlo urna vcrbn de I. 500 :000~. ouro, o UiOil :11on. 11aprl. 
(lc~Linada ::í. twg;anização elo ExcrctLo. 

Vem dr., molde nol.nl' que o Gni'CJ'lln rio St·. Delfim ~'lorrir·n. 
dn .qual foi mini.;'l!•n n cminenl.n Sr. g-nnct·al Gnnln.<o rir• Ag-uinr. 
hnvin l:nwn-rlo as llasrs dr lltna reor·:;nni~.açãn, amplinnlio 
quarlt•os c ·é,onlt•ncl.anrlo n Illis'siio tFrnnccza. de insLt'llCf!fío, en-
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~ommendando.-se a lgmn mal.r1· ia! moderno, para cxpe1· i m1c in ~. 
a luz do ensmamenlo ria guerra moderna. 

Por outro lado teve o acl.ual Governo ele enfrentar o pro
blema r.la carestia da viela, que elevou de alguns milharc3 de 
9on.tos o orçamento ela Oucrra, nü.o só porqu~. teve de attcnclci' 
~~ Situação dos ol'l'iciacs c praças, augmcntando vencimentos. 
corno Lambem porque a nlirnentnoão rla·s prar;ns encareceu pc!ri 
menos de 30 o/o. 

No orçamenlo actual as duas verbas alludidas r.eprescn
üt~ll a importante cifra elo quasi üO. 000:000$, para um cJ'l'c
oLTVO de .% . 000 homens, sendo 'que o fardamento eonsomc 
'IJlHIS i :1 :1. 000 :000$ o u forragem, 8. 000:000$000. 

. Quer isso dizer que sô na mannf.enr;úo elementar do .cl'fr
ei.Jvo de 2r5o. 000 homens ;;a·stúmos 81.000:000$000. 

·Os reformados gastam por sua vez '13. 000:000$000. 
Em algarismos re.dondos só esta despesa citada eleva-se a 

lH. 000:000$000. Sendo o areamento total ele 122.000 :000~, 
J'.csl.am n [lenas ~8. 000 :000$, para attenclcJ' :\. admhli'stração, 
conservação de :wmamr.nto, manul.cnçfio dos arscnacs c l'u
lJl'icu.s. inslrucçüo rla I.J·opa, ·CXflCdicntc, compJ'a de material rle 
g·ue.rr·a, etc., etc. 

As·sim desarticulado n orr,.amento, vemos que elle não é 
cxaggerado. c longe esf.ú ri~ comporl.n.J.' as nos'sas necessidades 
mi I if:ures. 

10 Governo aC"tual (; o aue mais tr.m gasto com o Exercito, 
eu.io orçamento ordinnrio 'maximo foi rir. l'm.ooo:OOO$, cm 
:l019, e clevou-~c cm Hl20 a J 08.000:000$, cm :192'1 a ré is 
:l22.000 :000$ c cm Hl22 csfú fixado .n,~sta di,.cussão cm 
1:!1í.202:351$500. 

·Quanto :í parir. onro. :foi rio :lOO :000$ em ·10Hl, elevando
. u LGOO:OOO$ em '1020, a l.700:000$ cm :ln:.H. est.ando ainrln 

orr,acla nJn ignal qnanlia ])ara 1!122. 
Na Lr..rceira cliseu'ssão a Camara cortou os augmentos qur. 

rlla mesma tinha votado em seg-tmclu, de sorte ·que esses · 
:1.:!5.202:351$500. ficm•an1 rr.rluzidos a I23.!3JR:U8$380. 

São essa~ as in1'orma1)ües qur. .iulgnmos •opportuno dar. 
neslc momento, acnrea do orr,nmenl.o .que Jio's coube l'clatar. 
Cremos que, cm alr;um pnnlos, a proposição da Gamara me
rece vnrios r.etnqucs; 11ensa, porém. o relator ser preferivel a 
Commissiío cln Jfinnnr.ns ncceitm• o projcrl.n. t.nl como veio da 
oni.l'a 1Casa ·rln nos'o Cong-r.c·sso, n fim de suhmcl.tel-o :í clis
cussão r, corrigcnrla rio Senado. cu.ias suggc.sl.ões podem ser 
preciosas, reservando-se clla o rlirr.it.o ele, no encerramento elo 
scg·nndo turno da .r]i·scn,•snn, npr,~sr.nt.nr ns rmcnclas que lhe 
p:wccr..rr.m nccessarias. 

Snla das Cnmmissões. !G de novembro rlc :1.021.- Alfrerln 
Ell'i.~. Pr.osidr.ntc. - Jfnniz Sndrr. Relator. - 'F'?•omdsco Sâ.
Smnpn.io Cn1'1·êa. - .Tnrio L111'n.- Vr.s1mcio rle Abreu. - .Tustn 
Clie?·mont. - F'di)l)Jc Schnl'idt. - 111'1'11/J?'rlo 11/nntC'i?·o. 

PHOl'OSl(;.\0 DA C:AMAHA DOS JlEPU'rADOS N. 84, Dll 1921, A QUE ·sE 
lllll'EHF. O PA[lllCF.R SUPRA 

O Cnngr·rssn Nacional clccreln: 
Arl. 1." Jfir.:1 n ·Prrsirlcntr rln Tlr.pnhlir:a rurtnrizndo a rle~

penclcJ', pnln 1\finislrrin ria Gnorra, no cxeT·cicio financeiro de 
·1n22. as qnantias de '1.700:000$. orll'o, r :123.ií·tR:IOR~ií.'<O, 
JlHJlrl, assim rliscriminaclns nns .10 >oguintos vflrbas: 
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Al'i .. 2." Continua crn vigor o n. I do arL. 23 da lei 
n. ·í.:.'.í~ .. rio ;, de ,ianuiro de HJ21. 

Ar L. 3." llicn o .Governo autoriza elo: 

I. :\ nmnl.oJ· adclido,; nJililal·r..s cm paizc·s esl.mngeiros, 
correntio a despesa pr:Ja verba respectiva, « COIYllllissiio Clll 
3Jll iz csl.rang·ciro ». 

. . II. A vcudet· os fll'OrlucLos r.Jus l'ullricu:; de polvora r.Ju 
.l'Jqucle c ria Eslrellf!, .~endu a,; !nJput·La~wia rocchida·s pr..lo,; 
esl.alJelr.wnnr:nlus l'l'~Jit•CLJI'Os c alu rcculludas pat·a upporLuun 
UJ.ilizlll,:iin I!IJJ Jrunefir:iu r.Ja Jll'(ljll'ÍU !'ubf'ica 01! r.Jr! :lliU j)l'ti
,rJUCi.:·fitl, Jll'c::;l.aclas eonl.as ao '.I.' h r.soul'D }'clle!'lll, v o r i nLcr1 r ICU i o 
t.la Directoria ri c Conl.allilir.Jar.Jc ela Guerra. 

rnr. A alll'ir cr·odil.os al.rí 2.000:000*, papr'i, de;;tinar!n'B :á 
acqui::;i(:ão rle HIULcrial ptu·a ns c.sral.lelccinHmtos inrln.,triae:; 
do l\lini,;lcl'io ria GtH!J'I'a i! an cle.,envn!Yimcnlo nr..cnssarin ans 
l'Úspcel.ivos ·scJ.·vir.,o;;, eotn o inlnil.o da sub~Lil.uir;iío pJ·ugTr'.'-
siva das cnnlpras no r•xLc•t·iot· prlo fabrico no paiz. , 

· IV. A, clcnl.ro r.! a vcrhil votaria para «Obras. mi!il.al·•cs », 
fazer as de que mer.•,sitaJ· o Jl!'OJll'io naeirrnal _c•.tn que J'nm
ciona n Clnh i\lililar· :npsta Capilal, nlr\ ü impnt•lanr!ia riu !'r;i-; 
;iOO: ooo*oon. 

VT. A Jll'OSCgJJir nn :mxilio ele no :000$, para a COllSCT'
\":Tr:iín ria r•.<'ll·arla r:lr• rorla.~·om dr: C:unrapunn :í fóz r!rr I:;uasst'1. 

A1·t. ·\." Ficam rr:vig·nrar.los os saldos {!os crcr:lilos al:ret•!M 
•JH!ios r!r~r~t·utn:< 11.~. J:l.r.tt'i. dr) Hí dr>. ,janeiro ele 1910; :13.\52, 
rJ,, ?0 riu janeil'o rle JDHl; -1-í.tOJ, do li de março, rcct.iJi
eadn Jlnln rln 11. 1\.:?:l:;, rio ?:i -r!c .iunlhn. lncln ele 10~0; J.\.1'2:l. 
-:.Ir. :H rir ma1·r·o rir l020: 11, .RrH. rir l rir junho ric Hl~-1. e 
:ll.rí!Hi. rir;; iir• ,iunlio rlc l!HG. 

Art. ii." O nnvel'llo lmhililal':'t a~ eoiJrr,toria~ eom os rr.
·eUJ'SU'S llOCCSSlll'iOS para pagttl' diaJ'ias L'. tmnspOl'LO clOB Sfll'
teados ela;: sr)rlcs rloi' mtnlini!)in;; ao,; er.nlros nnrir' devem srrviJ', 
pag·nnrln nr!Panlar.!:ur·Jr.nl.e :ti' rrl'r~ridas riinrias. 

Ar!.. ti." ;\s rfiU:llll.ia;· cli'sl.t•ihuidas aos corpos c rstahclcci
Jllcnt.os militarei' r1nra adquiri1· malrrin.l se.rão por rst.cs rm
prcg-ariaR mcclinntr. Pl'rsfar.:fin rln eonl.ns. dispensada a conrm·
rcncia publiea, rlPsclr' qnr n mai.CJ'ill\ li adquirir não nxerria 
dr! 3 : 000~000. 

Al'l.. :i.·.· l~mquanlo niio eslivc1· ol'ganizar.lo o ·scrvieo ele 
subsiBtcncia. o Govcmo poricr:í fazer adminisLraLivamcnlc a 
alinwntae.ão ria tropa. rir· mario qur. a dot.ação ria veJ'ha 0"
J~l.apa;; - sr mantenha nns lirnit.cs fixadM 11r..sl.a lei. 

ArL S." IÜ':l officiacs de ::l" linl1a r·.omprchonrlirlos no ar
tigo :?ô rio dccrrl.n n. H. í·'IS. rio :JS ele março dr 10:ll. r.ccr.
hcriio vcni'inwnl.os rlr ·sctJS ·]io:<tos poln verba. S" - .SolcloB c. 
:::ralil'icar:ür>;:.'- rJiym·sos serYit.'os, sem au:::mcnlo d.cssa vcr]Ja. 

Camara rins Depu!.aclos, G de nutuhro rlc 1921. - A1·no/.j'o 
]loilJ'i(l1l~'-' dr A :m.wlo. Pl'C.sirlcn tr. - ilsccnrl inn Cnnh~, l" · Sr•
C1'Cl.ari n in !.cri no. -- llu.ao Cm•Jtch·o, s11 ppl cn le. 'serv 1nrlo rlc 
~·· Sr.ct·elurio. - ,\ imprimir. 
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N. ld:J-1021 

A' Commissfi.o de Obras .Publicas r- .l!;l1lPJ•czas Privilegia~ 
das foi flt•csrmte a proposioii.n rln. Gamara dos Deputados, nu~ 
.llicrn 82, ele ·me·l, a11Lnrizanrln n prolongamcnl.o ·da linha tc
legraphica na~innal clr Lavras :t Cm·mo do Hio Clnro, :pas
sando po1· vm·ios centros pnpl!losos elo Estado elo Minas Ge
racs, com ns T'OCUI':<ns da verba cpw, para fins iclcnLicos, fi
ll'L1!!'a no Ül'çamenlo da Viação pam n corrr.nf.r. exercício. 

O, nwlhoramrnl.o de qur cogita a pmposição de que se 
trata rJ rla ntll.ureza claquclles que nfln rlevcm sei.' denegados; 
assim, a Commiss:1n de Uh!•:ts Publicas, som all.cnrlcr para a 
restric~iío :l'ciln na n1c.-.ma PI'Oposiçiío. qnc alifts lhe nfto com
pele examinai·. ele fHJI' r'/lc fr•il.o dentro dos r·ccl!rsns orçn
:rwnlarinR, r) dr> parrcrr qnc olla ~cja acccil.a poln Rr.nadn. 

Rala Llus Commisslie~. 'lü dt~ Otltllbl'O de 1\l:)l .- Si1:V1:
no Ncru, Prcsidenlr. r. 1\Platnl'.- l'rdro Crl••s/'ino. - A' Cnrn
mi~sfin dr. Fina11r,.as. 

N. I,:Jit-1921 

.\ Cnnnni.~~:in rln Ohr·a~ Pllhlicn~ c .Empl'or.ns Privilegia
ria;; nadn tem a Ofli)lOl' :í pt•npo.~ir.:iio d:l na1narn riu;; Dr•p11t:Hio.q 
qno autm·izn n ll'odeJ' Kw·e1rl.ivn a 1nodil'icar n pt·o,iccl.o e 
"r·eanwnl.o elo [1rll'ln cln l'aJ•aJHlg·,~:i. vislu lr·al.ar·-·sn dr. um con
lrrtcl.o j:í ,.fl'eeii!:HI<J 1'111 .,.i,·l.nde dn Jr>i. n nnja mndil'icaçilo n· 
Gr,,·m·nr• l'ar:i ~i .illlg:ll· '"II!Venir~nll' ao,.; irJI.r.r't!:<,;n,; rwcimmns. 
Celestiuo, ftolntor.- Lrt1o·o Sotlr-rJ.- i'idnlllmnus. - A' (;om-
nli..,sfio 1k Jrjnunçns. -

N. ld!i-1921 

A pJ•nposi~ão ria Carnar·a dos Deputados, .n. 98, elo :192!, 
UJ.lluJ•iza a abcr·LIJJ•a. pelo Minisl.cr•io da Fazenda, do credil.o 
especial ele 3 :G50:j;, par·n oncor,·m· ao p:tg"amcnto dns diarins 
r·clnliva~ ao exerci cio de 1!120 ü vig-enl e, r a qnn tr•rn di
J•cil.n o, cnc:wregadn elo nxtincl.o "" Posto .Fiscal elo Acre, Go
dnfrcdo CavaliJanl.i da Cnn lia Va;;concellos. 

Esl.o J'lrnceinnnrio, em viJ·Lnclc da lei n. l3.51(i, ele 2 de 
mar(;n elo l\l'l\l, snlieilon n pnganJnnl.n ria diaria que lhe com
J)cl.c colllo l'nnccinnaJ·in aelrlicln rln ~I inisl.r.1·io da. Fnwncla, n 
incoJ•por·adn nos .•un~ \'I'IIIJÍillf'lllo . .;. Pnr·u pagnmonl.o das 
mo~.rnas Ini pc•r.lid11 ar1 t:nn~I'P,;sn ~aei"nal r1 r·PodiLn nccessu
r·io. o qual l'r>i nborln rr~lo rlr•e,·el" n. llr.'dl, rlc 1:3 de sol.cm
bro nlLimo. 

Não r,!Jsl.anle issn, a . .; Lnhcllns explicativas elo OJ'r,)amon-· 
to da dcstJer.a, l.anl.o do anno passado como do corrente, con-
15nl:m'am li!Jlil.l.inclo n verba clcsl.inada ao au;;menl.o relativo 
:\ rercricla inenr.por·:v,:iin, moti:I'O por(JIH!, Dlri.t':< voz, n Gover
no pedill, por mcn:;agen1. ao Pnrle!' ]~xeeul.ivo, auloJ•ir.a(ião 
JIUI':l ab1·ir· u OI'Niil.o nBper.inl na iln[lnr·l.l\111\ia aeirna J•cfcrida 
prn·n nccnt'l'Ol' nu pagamrml.n da." rlinrias un,·r·n.•pnnrlonl.r.' an.• 
(•xrq·r.ir•.io~ rlf) :1\l!!O e vigcnlc. 
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. A Commissão ele Finanr;a~ é tl<J pare~e1· que a proposição 
HO,J::t approvada . 

. Sala elas Cornmissúcs. Hi ele nove1nlJr" cln '1031. - Al{1'C
I/.rJ Ii:ll'is, Presidente. - lr'ineu. ,Jfach.atlo, ItelaLor.-João Lura. 

Ve.m:ucio de. Ab'l'e11 .. - Prandseo Sá. - fi'cli.ppe Schm:fdl. 
- Montz Sod'l'r:. - Justo Chennonl. - /Jcrnarrlo Monlei7'0. 

r·HOPOSJÇÃO DA CAl\lAliA DOS llllPU'l'ADOS N, !JS, DE ·1921, A QUE 
SE Hlll'EIUl O PAI\ECili\ ~UPfiA 

O Cout;t•esso Nacional resolve: 

Art. L" Fica o Governo a111.orizadn n a!Ji'il· pelo Mini~
f.erw ela Fazenda o credil.o especial de :3 :fi50$ paJ·a n~eot'J'OJ' 
ao pagamcnl.o do cliarias, :'~ mzão do 5B, relativas ans exer
cicios cln l!l:!O e Ui~ I e qu•! s;io devida~ ao funccionario, ad
elido, deste M inisi.Al'in, Godol'l·ello Cavalcanl.i da Cunha Vascon
cellos, encatTcgadn do nxtinelo í" Pn.qt,o Fiscal dn Acre. 

Arl .. 2". Hl'vog·am-se u~ di.sposit.;úes em conl.t'l\l'in. 

Camat•a rlns J)r~ptii.:Hlo:i, 17 di' novnml:ll'o lll' J !12'1. - A·•·
u•.!fu i:ll•li''Í(I"Mes de Azevedo, Presidente. - .Tusr! i\tlunsin Ji•'
;erra. do Medeiros, 1• Secretario.- Pedro da Costa Rego, 2• Se
crcLal'io. - A imprimir. 

N. 416-1921 

A JJI'I1lJOSiçãu dt•. Camara {]ns Doput.adns n. !Jil. de HJ:!I, 
aui.•~riza ::: ahcl'Lu;.·a elo Cl'l'dilr, especial do 8:5!J2M7Ei, pa1·a 
pag;m,enl.o ar, Cll!lil.tlo cJ;, :E:xnn~;to João Ferreira do Cat·\·u
!llo de dil'1'1't'l!l1()a rln ,·encintenlos a que L•~n1 cliJ·eiLu. relativa 
ao pcriodo decorrido ele 31 de dezembro de 1908 a :31 de de
zembro de 1914. 

!E·' a seguinLe a ol'igem do credito pedido por mensag·em: 

Em vista do acco1·dam do Supremo Tribunal Federal ele 2 
do agosto ele 19•'15, que o absolveu unanimemente cm rcYJsãn 
elo Pl'Ocosso crime a que respondeu no fOro miliLa1·, foi " ca
piLão do Exercito João Ferreira de Carvalho promoviclo a 'l" 
tenente com antiguidade de :31 de dezembro do '1908, em que 
lho Locaria a oromor,.ão por antiguidade, annullando-se o de
creto elo 15 dê àb.ril ele HH4, que o reformou compttlsoriu
mcnLc. 

A importancia de t.lil'J'cr·onoa do vencimenl.os eni.J'c os r.lous 
posl.os, não recebida por aquollo official c relnLiva ao pcriocl<> 
de 3J elo doz.cmlirn de J 008 a 31 elo dezembro ele I \J.J !r, eleva-;;•• · 
a 8 :5.?2$17.5 r. ao liquido de 8:005$252, como se verifica dos 
annexos :i referida mensagem. 

A Commissiio de Finançus, achando pror.cdenl.e o vol.o da 
Gamara, 6 de parecer que seja concedido n crcdil.o cm qut.•.s
tão, e, conseqnenLumcnlo, approvada a ')li'O]lOsi•.:;:io. 

Sala das Commissõos, 16 ele novembro do 1!)21. - A.l
fredo Ellis, Presidenr.c. - Irinett ilfachado, Relator. - F1'an-
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''isco Sá. - Moni;; 8odl'!i, --· ,]o{io Lura, - Feli.ppe Schm./di, 
- 1Jc1'mtrdo Montei1·o. - Jnslo Chc1·m.ont. Vc.\'lJUcio rM 
J.urcu. 

P110POSJÇ.~O DA CAMAI'k\ DOS D~PU'l'ADOS N. 00, DE 1021, A QUE S!l 
flEl'lmr,; O PARECEI\ SUPRA . 

O Congresso Nacional resolve: 

Al't. 1.• Fica o Poder Executivo autorizado a allrir. pelo 
Ministerio da Guerra, um credito especial de oito contos qui
nlwntns r 1wvnnta r! rloll>~ mil quati·oeuntoH ,, st!l.unla " t!ilwo 
rrjis (8 :592$475). destinado ao pagamento ao capitão do JE."'':er
cito João Ferreira ele Carvalho, elo difforença de vencimentos 
que deixou de receber, r. relativa ao período decorrido de 31 
de dezembro de :!008 a 3:! do dezembro de 19:!4. 

Art. 2". Hevogum-.se as disposições em contrario. 

Gamara dos Deputados, 25 de outubL·o de :!92:!. - Mnolfo 
l1odl'i(lur:s rir. A.::unerlo, h·esidf'Hi.e. - Pedro âa Costa Hr•f!o, 'i" 
Secretario interino. - Ephyaenio Fe1·rei:!'a de Salles. 2" Secre-
tario interino. - A imprimir. · 

N. 417 -192:! 

O Sr. i\IínisLro Lia Guerra, nu exposição ele mol.il·u~ diri
gida au St·. PrcsiclcnLe ela Republica sobre a nece;;sitlaclo de 
ser alJerto o crcclil.o especial de 252 :!H.f$587 pára pa:,;umcnto 
de dcspczas efl'uctuadus pela Fahl'ica ele Ferro du Ipanema, 
diz que ·este estabelecimento está em debito PU!'[\ com diver
sos credores. 

De accôrdo corn a demonstração unuexa aos papei;; qnc 
acompanham a proposicão, essa divida r·efere-se . ú impm·
l.ancia de folhas ele pagamento elo pessoal cm aLrazo desde 
setembro de iO:l\J atrí abril de 1921, c a fornecimentos feito;; 
cm diversas épocas por varias credores. 

Não consignanrlo o orçamento vigente verba alguma pal':l 
liquidação dessas dividas, o Sr. Presidente da RepuiJ.lica ~o
líciLon por mensag·em uo Cong·rcsso. datada de 9 elo seLomhJ·o 
nll,imo, a nece:;saria autorização para ser abel'to o creclilo 
especial referido. 

A •Cama1·a dos Dcput.udos. clcpofs de examinar o processo, 
eOJlC-ordou emn o pccliclo rlo Poder Executivo, llDIJcoclcndo-lllr: 
o credito para esse fim a proposição n. :l03, ele 1!J2J, com a 
qnal, estando ele plrn.o ar:cllt·clo, rsla Commissfio ú de purccr.r 
qu o sc,i a approvada. 

Sala das Commissõcs. em :LG de novembro ac Hl21. -
.\l(J•rHlo Elli8, Presidente. - 11·ine·t~ Machado, Relui.ol'. -
P1·anwisco Sri. - Moni:: Sod1•é. - Jolio Lura. - Felimu: 
Schrnidt. - lJetnm·do Mon~ei1•o. - Justo Chermont. - Vcs~ 
puc\Q de Ab~eu. 

Jl 
KO ... .. , 
.. .. 
n 
li ... 

.. 
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l'J:IJ!'IIó;JI_,:,io IH !:,\l\1.1111.\ IJOS IJI\I'J;'J',\IJfl~ :.; • IJJ:J, IJ!l il);d, A IJUil 

HJ•: IIIWI•:JU·: 11 1'.\Hc:r:J·:n SL:rlt.\ 

O Cungt· .. ·~so Nncional rcsnlve: 
•. Al'i .. 1." Fka '' J'odc•i' J~xe,;til Íl'" aul.lll'izado a aiJt•i!• pul11 
,\oJtnJSLL'l'W da Cuct·i·a !Iili eredil.o c~vutJial ele :25~ :Gll$úSi para 
_pagament;.' do clcspezas eHectuadas pela Fabrica de Ferro de 
Ipanema cont n pessoal e uuquisi,_;iio de maLcr1al. 

Art. 2." Revogam-se ai' dispos'ir;õcs um contrario. 

Camar<t do:; Depu lados. '27 de outubro ele 1921. - A 1·~ 
110l(o llodrit'l!WS du A::uvedo, Presidente. -José AuuustQ Be~ 
::e1-ra de Jfcdei1'os, 1" Secretario. - Pedro da Costa Reuo, 2" 
Secretario. - A imprimir. 

N. 418-1921 

.u'oi prc~cn Lu :'i Commis~üo ele Finanças, para emiLtir pu~ 
J'CCC,~, a proposição da Gamam (Jos DepuLaclos· n. H2, que 
concedo o pr~mio de !íO :0008 ao aviador· Eclú Chaves, como 
inclemnizaeiín rias clcspezas que f1)r. par· a realizar o percmso 
aoreo do Tlio ele .Janeim a Buenos Aires. 

E' de Lor.Ia a jnsLi1.:a •J premio concedido pelo Congresso 
Nacional úquclle inLrepidü aviaclm·, que, além ele ser uma ::;lo
ria nacional e conti nenl.al cm aviação, fez o celebre 1·airl Rio~ 
Buenos Airei', sem nm auxilio, á sua custa. 

O Senado, por inLermeàio da sua Commissão ele Finanças, 
d(~ ao projecl.o ela o:t l.ra Casa elo Congresso o seu pleno assen
timento. 

Sala das Commissões, cm Hi ele novembro de 1921. -
Al(J•erlo Ellis, Presidente. -· Sarn1wio Con•/Ja, Relator. -
Ji'1'anc'isco Sá. - Mom:~ Sod1·rJ. - Felippe Schmidt. - Bcr
nm·do Jlionte'iJ•c•. -Justo Chm·mont. -- Vespu.cio de Ab1·en. 
,..- Joüo Lm·c~.. 

PTIOPOSlÇ.=\0 DA Co\Ivi,\llA DOS J)EPU1'ADOS N'. ·1:12, Dll 1021, A QUfl 
SE lllll'Eflll O PAnECEfl SUPHA 

O Congresso Nacirmnl resolve: 

Ar!. :1.' Fica ,Jonccclidu o premio ele cincnr.nt.a ennlos tlt! 
J•,;is an aviurlor Edú Cliave-;, uomo indenmiza(;ão rlas dospeza,, 
que :l'cz para reali~ar o pcl·curso aereo do l'tio elo .Tancirn a 
I:ucno~ AiPrs. 

A1·t. 2." 0 Porlcr T~xccu l.ivo abrirá o J•cspoctivo ereclitu 
para a execur,ãr. desta lei. 

A ri.. <1." Hcvngam-sc u., disposições em conlmrio. 

Camam dn:'. Depnl.ados, :J ele novembro de Hl2L 
A{(nnso A!l!r.•s rlc Cmnw·ao, t• Vicc-Prcsirlenlc. - .Tose Au
f/il.~lo JJc;cJ•,·o. t/11 Medeiros, 1• Secrctnrw- - Pcd1'o da Costa 
Reao, 2" Secretario. - A imprimir. 
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J~~· igualnllmLe lido e l'iea :-;olJl'l~ a nw~a put·a fi(W d.i:;ettl,it!o 
11a :-;e~.sã.o ~eguintu, 1JUI.' l'!!f.1J' 111HLm·ia lll'genle, o l:lt\g·uinto 

Pfi:OJ JlC'J'O 

N. 37-1921 

O Cuu:;rc~su Naciunal decreta: 

Arli:;n unieo. Fica novamente prot•og·aria até n dia :H 
dt! dt•?.emhJ'I' do cor·rcnlo annn a acLILal sessão lcg·islativa. 

Sala da Crlllllllissão du Fin:Jillca~. Hi de nnvemlJi'O de Hl21. 
- Al{'rcdo IEllis, ]Jresiclente. - João Lyra, Relator. - Ves
Jrncio ti e Abreu. - .Justo Cltcrmonl. - Jt'ran.c·isco Sri. - Pr:
lippc Schm'idt. - !Jerurmlo Monteiro. -Moniz Sod1·é. 

O Sr. Presidente- Ten1 u pala1Ta o ::\1·. ;\lllllnin Muniz. 

O Sr. Antonio Muniz ·- ::\1•. I'I'L',;idrmll', aLI.Pndcndn a'' 
lJCdido que llll\ fui J'oilo llf'lll nossn illustJ·c colle:;a. Sr. Ale
xandrino de Alencar, codn a palunu a S. Ex., L'úSCI'Vando-h1c 
pura JallaJ· r.•m ô~'gnicla a :.;. Ex. 

O Sr. Presidente - Tt~nl a palavra " Sr· .. \lexnnLirilLL' du 
Alencar. 

O Sr. Alexandrino de Alencar (') - Aut•eLii/.u, ~~·. i't'l'
,;ir.limlt•, Clllll os llWIIs 57 anJJil>' de :ii)L'viço u u~ 7:J do idade, 
accreseidus do llllln. rilll':t exw•ri,.neia. mu :lllturizalll a vit• a 
esta l.l'ibtllla diz"'' I'IILil>' lnnt.as VPt'darlc•s nus meJJs jovens ea·· 
maracla~ da illlll'itllm t' do Exerdtu, 1'1!\'il'endo asBim OB nLc~
IIJOS conselhos CJLIIJ ••nviei lia EuJ•opa Pm 1.!.1:1:3. 

Pócli~ ser l]Ue di~'illll : - "u peecacloJ·. dc•pois do velho, :;o 
tmns:l'oJ'lllOI.l C'll t!l'Lllilão". E' verüado. mais ou menos. que a 
cxperiuneia dns vellios sel'vu do ensinamento aos novos. Si o 
estudo da hisl.ot•ia, nus liv1'us, muilo nos aproveita, penso que 
a historia viva do um indivi(Juo llluiLtl mais apt·oveitarú; e, si, 
como dizia o Senado!' %ama. '' u sal da opportunidadc - cu o 
aprovei Lu. . 

Sr. Pruside11Lr.•, nün pus:;o r•:;pl i em· o quu ~c passa no muu 
organisnJo ao l.t•t· Llo l'al:u· desta Lribnnn. Apossa-se de mim 
urn llCi'I'IISO tal quo escnrocc lodo o meu pensamento; unlre
l.antn, o IIH::;m" nfio IIII' aenul·ecn. Hll subi1· um passarlir;o do 
combal.t>, nu mtll', CJIW L> u meu rlcmcnlo. 1'111 que fni embalado 
c at:arieiaclo por lllais rle riO annns rlr vida intensa. Ahi eoH
scrvo a 1\0lll'iant,\l\ nns IIIL'IIS nc1'1·os; aqui falo entro os g-J'tm-· 
d_cs m·adurr•s c os inLullneLnacs ela imtn·cnsa que Lauto mo cri
f.wm•mll pnlo !IWLL l.!'l!lliOt·. na Jlll.imu ve1. que falei, o com 3!1 
gr:íos do l'r•hJ'P, LPmiJI'O-HW iii' Bai.lly, o PJ•ol'riln clf' Paris. na 
l'OYOlur;ão fmHcr·ztt. An SPI' 1\llllduzido ;í g·uilhotina pelos al
gows. perguntaJ•am-lho : "Tu li'I!ITICS de macio .Bailly ? "Não 
mas do J'J•io''. Eu direi '~~ cuni.J'UJ'iu. Si nir.' ·perg·Ltlll.al·cm :' 
''porque I1'1\Jl1CS'/" Dil'ei: "do IIWr!o, c• Clllll SUOI'OS J'J•ios na~ 
pernas, em fazer lriBI.e fi;;-uL·a". TJ·ocando posições - os ela 

(')Este cliôcuJ•so não foi rcvi;;Lo pelo omdor. 

... -
•• 
•• 
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imprrn;;n, no passadic;u de ~urniJUI.e, /.t~t·ianr o nw~rn.o sang·uu 
!'rio ·! Urr ser ri iriaur o cal ui' r r a . .; rwc·rra~, r ta suvvusrt;<•il de I! LILI 
r.., la 1·arrr J'r.•r.•itlo,; '! 

:\a desuniftu, na rrwlediecrrda, na irrdiseiplina e na poli
l.iea J'"r·rna-so o vt~rrcnu deslnritlul' das classes al'nrar.Jas. 

Kxmnplu : a 'J'lll'quia naul'ragurr [Jr~lu a!Jandunu da JH'u
fi,;~üo nrililat', pela irr.J.er·Jet·eueiu Jrt•l'a~ta tlu mililut•isrrro 1ru 
pulilka iul.er·na du paiz, ]JCia J'all.a de tll!iftu, pela ambir:fru 
arrat·ellieu, minialul'll de unr quadl'O lr'a).(reo do luuetll'H unr
vel'sal. 

Que excnrplo Lypieu o de Lule-Dr.rrrr);as, rrruslt·undu, (!c 
urrr lado, u vif.(or·uso en'I'cil o J;rrlgar·u, J,ngurncnle JH'C!Jat•ar:lo 
rw. paz, afuslat.lo das unrbir;ües allrcias UIJ no)Jl'e fim tios cxee
t·il.rr:i, I! dn r•rllr·o. o f!i'lli.!l'al Xazin1 Jlar:'lr;í, l'ielilrladll i.ll'lll:i .in
\'t:lr.~ Lurw.;, i;.;·nr•t•anles t.las pusH:ü•·.• r.lwi eut·rws de exureilo. 
g-ur1ural Clll el1el'e tle ulll exeJ'I.'Ii.o ~e1n Ll'lel!;l'U·pllo, du urrr 
exrwdtu ~ulll IIIUllir·ür~ô e "'~111 piu1! Que quadrr> I'idiculu e 
IJI!U lelrico exe1nPI1J o do:;;;a Tlrt·quia. nrja unica aLteuua11Le d 
a IH·avu1·a na resislcncia, llJlJ)I)IIandu, em agonia, JlU'l'U o~ :ml
va-vidas da pulencias. u u;;ph:vxiaua de u1n dia para outro 
rlenlt·o da :'l.ra eupital ! 

Mas, nr!lll tudas as cl'i::it's süo rlcfinit.lus; a medilu~iio :<u
Jrt·u a~ dus:;;·t·ar;as al11eias devo t•ei'Ol'IJUr a liiiSSa J'é ! 

r:orlserl·enlo,; a 1'1:, ! ~lauLeii!JUIJros a fit'IIII!Zll de aui1nu, de: 
caradul', qur• :-;ão a;; mab< Jll't't'iosas q1ralidut.les 1rrililares. 

A lng·laler·t·a. no secnlo XVIII, não J'ui um pad1·üo de Yit·
LI]IIe.~ inlel'llaB. Hnjc r; o ext•mplo typico da ot·clem; ú o uea
l.anu~nlo ir. tl'adicr,rw cornrr lei; (, o respeito nmLLJO cu1110 
1r.•1111rla dus m·ublêmas mais illlPOJúmles nu lllllis Jmnacs da 
vida. B' u esi'OlTO sereno c eollectivo, sob ullla dbeipl-ina a;;
~IJIIri.JI'Osa, na aSlJÍI'a,;fto dr! Cll!llillllllS irleacs, niLitlos· e defini
do,;; r) a 111ais invnja\'1'1 llt11'1110ilia 1;nl1'0 a l'r!ll1iec expel'icnle u 
a moeirladc t•rspcil os a: t; o eonerlt':>n do;; ruins rio sol e da frie
za ria nevn 1111nra allia111>a l't'f'lliHia ... B' a innrlrslia alliacla ao 
l'alor; níu> r'• o ir11prrio"da callll•llria, niio ü o sueco de galos, 
n11rlr.• aU.illgt: ú J!IISÍI,,fi.o 'r1p1:r•nm n que nwlhfll.' Ul'l'Unha, não tí 
o cspcel::teulo da 0;-arraneia. ai i1':1nrlu-sc inconseicntc no af.allw 
da oppurl1111itladp crr1110 ani111al esl'omcarlo. A injuria nüo 1! a 
altLI'allea rir• suec'i•sMr: l:i. ningtlf'lll l.rt•illla rlescnnsiilemnd11 •.• 
'Nftn 1\ o meio !JllC baixa pam dc;;lueae os i1ulivirluos: srw os 
inr.lividuos que sol.~enl, naliJL'almcntr.•, hum·ando a resvcilanL!o 
:;l! ll ;o;~ pa l'CS • •• 

,\ ,\!Jimdia de \Vesl111i·J1Mer •í um livro abcrlo, uma lir:ão 
para a JJumn11iclarl1•; nu ~ilclwin dos sc11~ molllllllenlos. So!lle
:ir> vivn e palpitante. o t•e,;pcilo pelos que pai'SUI'lllll, deixando 
Ul11a cstcir.·a clu-I'tHiout·a no amor·. da pnL!·ia. 

Olhu1nos pn1·n a Ft·nnr;a. llr•rll.rnr. r.:m llllr:t n:wii11 r•..;il'
g'lllal.isarla c:o111o o ahy;:mo Íl'l'cnwdi:Jvrl do nma eíl'ilizaeho 
l' . ..;g·otada. Hn,it\ JlHI'I.'/11, l'l.':;lll'.!;'tl, hU11,.'1liJ(Io J-IHI'a a g·lnl'ia ~du 
·'l'll Jlilllll' I'UIIIIl.'ti IIII Jilll':t a lllt.li'IIJ lrOili'OSll I.IS Jll'f'(:lll'o.Ul'L'.' t' O~ 
liiPslr.·••:< da eonqui,;Ja d11 ar·.· ,lJnnlcrn, a .'illa vr.rlilit::t inii'J'IItl 
!'Ofn~·t,>al·a u ntf.ieinio (la deentlcncin; n ExrJTilo c• a ~larinlta 
doelrnunun a PlliOS l'islr•s: l1n,j~ .~ugg·er·e a nd111ir·nr~~o rlo rnun
dn, enmo un.m HA'g'l'l~g·a~:rw l':ll'tl elo elementos de (•litr:. symholi
sados pela. rnluiiPdualrdade poderosa e pela super\n:· capaci
dade de ~uus esludislas •·\ corpo~ de '8-xerrito nuc. refundidos 

S. - Vol. VII. IS 
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na a11Lig<L exallat·.ãu patri11lica, I'UJJctJram a mais terrível in
veoLida du fonnidavel iniJJJit;u. 
· CoJub:tlet· a l.ibicza dos de,;erenles, é tliJJ dever dos t(Ue 
deelinan1 pela idade, UJII.illl.audo-llw:;, IIU orulmüo, a Jé que os 
guiu11 u q11n a cllt~,; devt: larn!Jl)lll t>:idawctll' c a~umar. 

A .Pal.ria, a que dei'Ctnos, ,;obretuclo cpruo rp.t11 tares, u lw
loeansl.o da,; nossa:; energ·ms e da nossa VJda, n~o póde ser sa
t·.ril'wada nos Ll'<IIJ:ies dolorosus, sem que 1sso tmporte na de
cadencia du carauLer u no anniqu ilanwnl.o da virtude. Quarrdo 
trahida deve :;t:t' deJ'enclida t>elos bons; quando abatida, exige 
a dedit;a,·.i'to do:; Jorl.cs, a idenLificayão tios esforços e a con
vcrgmwht das aspimt•ões. 
· · Soh ;1 Lerrivel m~Jear;a allelllã de J!Jii, a l!'mnça curwen
Lrau-:;e utllll sü blóco do u'ma Iil·Inc~a irrcdueLivel; Lodos· o~ 
Jlartido:s recon!Jecerain uum uuica bandeira c as discussõe~ 
mtm·nas se cxLiuguiraJII. SCllLia-se na circumspecção do mo
mento, a euerg·ia laLenLu ua raça latina .. 

Coul'iemos Lambem na nossa l'aLria o JHJ. nossa rat;a I 
Sejamos IorLes, porque o seculo que começa não compor

ta Jraqueza ! SacudanJo:; a pcnumbm do~ pcSS!llll~UlOS cou
traprouucuJJLC:i, e, cnnl'ianLos uu Julut·o !Jisl.vt'icu, JaLalmcnl.n · 
grande, tnarelJenws para elle. 

O valo!' militar das JUl\~ões é ainda a sua garantia basica 
do existencia. Por isso, :>. inyasão da politica nas classes rni
litar·es eom)H'umctte a scgurünr:a inLerna e externa do paiz, an
nullanclo a razi'tu de sct· claqu;illns. O manLo das mu!Lip!a, 
combinaçõe:s d·iplomatica~ couLinúa a predominar a forr;a 
dos canhões e das IJayonctas, servindo ás opporLunidades ccu-
nornicas. · 

Que seria tia -~'rança, em· HJil, si o Exercito l'osso. UJ11a 
inulilidatlo e si as Lleclarai!ÕC:i do gabinete ing·Ie~ dei:xasscr11 
de exprinlit• a HOI irlaricclade da mais poderosa elas marin!ms do 
guerra'? (Juo rusLal'ia ela auLoriLiadc franceza sobre Marro
cos, reeoulwcida ent!Jora por· tratados, si u sou exeraito fosse 
meapaz do levar a eHeilu a penosa Larel'a da conquista ma
terial ? . ; : .! >:!':. ' 

Olhemos Llo uovo IJat'a a 'J.'urqu1a. O exercito atirou-se ú. 
politica. As convulsões inl.ernas c a ambir;ão, rcdurrd·aram na 
dccadencia do .Exct·ci lo. A Marinha era um ajuntamento de 
pequenos navios anl.iquissimos e sem valor. Em consequencia 
á desorganização interna, a guena italiana e a dos Balkans, 
foram dous incendios voi·azcs. Confirmaram-se duas leis an
tigas c irnmutaveis: a inl'luencia da politica nas classes mi
Jilarcs e a influencia do poder naval na historia. 

. Combalamos o pessimismo morbiclo, indolente. O 1Jessi
;nl•\smu en:v.enena, anarch'isa, desacred-ita no exterior; o opti
mtsmo achvo, esse c·rca, crtuca, fc'rtalecc c 7'ecommenda. O 
!Primdro indica a e.1trcif.eza de, ho1·izonte, dcsmrima, desl1·6e; 
o scau.udo iJ a divisa dos j'ol'lcs, .1JOis s6 é (m·tc quem lern fé c 
.mnl1ala uma uspCI'au~·a rkvullliUlu-sc aos ülnucs c f.li/Úi.rlu JIOI' 
elles 
· ~\ llltlt'inlla de ;;uer·t·a tí,Lalvel., u ai.Leslado mais conaiso e 
expressivo do valor moral o maLeriaJ 1d'e um paiz. 

Elia traduz, pela sua força, a g'J'andeza dos interesses na
cionacs; c !la roJ'Ie~tc, pela lei do seu desenvolvimento pro
gressivo, a cslabilidudc ela oricnlação governamental; c lia ex
prime, pula pt·ocodencia du seu nu1Leria!, os recu!'sos o os pl'u
,gressos industriaes; c!la indica, pelo surto do sou passado, '-' 
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dir•:d.J'iz ,Ja. poliLie:1 cxlel'iot·: ••lia 11\0~Lt·a, iJilla. sna disciplina 
e pela eol1cs:io, a "apaeidadt• "'' '"''." pnra. a vida eollcctiva; 
r.lla. s)'ill.llclisa, Jll!ln llrillio das :<IJ:IK 0Ulii'IIil.:ões, o nivol inl.ei
Jeel.ual '' a eivil iz:u.:fl.o de SI! I\ povn. 

A l!Jat·inha ú um dos r11ais nfl'icHws inciLamontos á cvo
JII,_;fiu das ;;rand''·' illdu.,Jria.'. En1·11ll·,!lld1.1 llw; "-'tiS inl·~''''"·'es 
11111a vasta sO!liDJa de cnllfJIIÍs[a,, ·'L'Ít•lllifit.'IIS, ella as reune, 
eôtnda, ap('.I'J'cir,c)a c rle~e\11''"''''. 

Nn.o gt·audc,; lltt(;üus eon,LI·uel.ur·a.', as energias que a!Jsurve 
siíJJ cn!.t·cgucs •cl'e IIOI'o, vanlajosamrulu, alinwnLando Q pro
gTe::;~o. :-iltS!.(~Il!attd!l 11 fiC'-tl.lllillldo n j1Jl! 1J'at•iadu. Pdrwandu 11111 
g:r·nnde nucleo de cidadão.,, 1\IIII':J!izando e inslrui11clo, 1111111 
vasl.u liorizonl.e de üXiJUI'ienciu e :;aiJeLloria. 

Os povo:; mab 1·icos e maiô uncr·gicos, são Luml.Jom os 
mais poclm·o:;o,; nr' JI\UI', rois a r.;l'ancleza e a decn;d'oncia da~ 
Jl<l~~õcs eoiucidcm eor11 a geanclcza c a clecarlmwia mat·il.il!la. 
Os fr·aco:;, o;; incapaze:;, deixam-se disl.anciar nosso l.err·cn"; 
os inl.clligcnles n os ~~uct·g·icns, 11Lilizau1-SC do ll1ll1', que é a 
cstl·arl:l 1\Hiis arnpla do Wlllrncrdo u da l.'iqucza. 

O Hmsil, 'l!tll: ú Ullla lltl\;ii.11 t:u.ins destinos maril.imos cstiío 
l.ru,:adr''• CJLIU IJI'r)cisa do mar· pa1·a o td'csonvolvirnenlo da sua 
civilizw!ãli I) riu seu CO!i!lller'ein. para a garantia •d'a sua acu:ío, 
Clll ua;;o de ;;uul'l'a; que J'ni colonizado por um povo que ileven 
o SJ'\1 dtllllillio li. gTanrJcza 1\llli'il.irna u rJiHJ deculiiu IJIIt' vcrdul-a, 
- nfto póde el'l'at' en1 l.al a~sumpl.u, rlcspr·•~zanclo os onHina
rllcllt.os ele 11111:t li•.ifiO hisl.orica e cloqurnl.c. 

Qua11du a vo1'dade J'J)r vnl'l'ida JICio miliLal'ismu, quando a 
politica illl'lldir· os na1·ios e oubstiluit· as pt·eoccupa~,õe:; dn 
sport oadiu da al'Lc navnl. sJJI'girú, então, o interesse pe~:;ual, 
!.ullo 1ll'lllcrindo; naul't·agat·:i a scguranc.u cxlcrna; moi·rcr·Ct o 
renunw nacional. 

O mesmo se dtu·á com u :mxet•cil.o. 
NrlO, meus eurnaradas ! Duve111os seguir· os exemplos dus 

;;lol'iosna uxerei tos da .França, Jnglal.cr'!'a c J~sl.ados Unidos, 
qtw, fol'f.es e viclorios11s, l'eg;rcssaram aos seus lares, dando o 
exemplo Lias gmndes vil'i.udes mililai'Cs, não se envolvendo 
cm poliUca. Que 11os sir·va111 ""· "'lll~lilo Foch, . Joffre, Pc!.ain, 
Doug-las, llaig· e l'erslling, "·' ;.;1·and1•;; Gcncraes e AlmirauLcs, 
que, forles pelo seu prcsl.i;.;in 111ilil.ai·, só visam a imagem da 
]Jatr•itl. (.llu.ilu !Jem; mu.ílu luuu.) 

O Sr. Antonio Moniz - N:ín pi·ctondia, Sr. Presidente, 
cnvolvct·-mc no dcbal.c CJIII' 1 a1·itt;; d"·" "'.Jssos collegas, adepto., 
da o:wdirlat.ura do Sr·. Ari.lllll' J:,•i'll:tl'lliJs, agit.aram novamente 
llcsle rccinl.o, a pmpusil.o ti" tlltrguu rroblerna da succcssfil> 
govcl'llamcnlal. 

,\l'astaclo !ta alguns anrws da tribuna parlamcHtal', IJWlSl 
q-ue ,iá Jll)l'di o habito ele usa1· da palavra cm publico. Além 
disso, Sr·. Pr·P . .;idcll/.1!, 11 nwr1 illusl.rc cnmpanltnir·o de ban
cada, t'.ll\11 o qual rnanl.cnlin <l mai;; a.hsllluta solidal'icdadc, por· 
vnria.s vrwô, já /.ral.n11 1!1> n~~umpl.n, r~nm n srm antoriàadc, 
a.ccrcscill<\ pelo facl.n de Iili' sirlo S. l~x. l]lronl, .iunl.amcn~c 
com o omincnl.o lcarlcr da úmwrfda bahiana na Gamara dos 
Dcpul.ntlo~. l'Cfll'l),;cnl.ou 11 nusRn Estado nas rlr!·mardi.C~ rcla
l.ivas an easn da suecessão presidencial. 

Enl.rel.anl.o, o rliseurso proferido pelo honrado Senador 
por Ma/.l.o Grosso, Sr. An~onio Azcrcdo, RUS'S'Criu-me al~;tuna!l, 
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considcl'll\:tüus, que nw levam a oallir tlo pJ·.oposiLo ·em que. 
me aclm I' a. 

O ltOJII'llii'J ::leuat1111' pur Mai.Lu Uru:;su tJOIUC\!UU d!wndu l]Ull 
viulm {L tl'il.Juna chamado nomiuailllCULc pt!l11 emmenl.e re
Dre~eJüunl.c du Esl.adu de :::;, Paulo, Sr. AlVt\ru de Carvallw, 
aJ'im uc re~pontlcr uu cliscLtrsu, na ve:;pera proferido, pelo 
::lr. ~lllniz Sudré. S. Ex. Jcz o hisLuricu du sua inl.ct·vent;iio uo. 
ctu;n da :;ucccs:;üu !J!'esidencial com a maior fralllJUCza c leal
tladc, o que, uliú:;, não admira, voi:; os que conhecem a v1da 
l"llil.icu du llru;;il :mbem que um dus caracLcrisLico:; do J.Jellu, 
c;; pi rito ri o Sr. Vi ce-1' re:;idcnLe do Senado é a l culdadc. 
(Apoiadu8; 'IJUtilu ÚC'/11 .. ) 

DiscorJ•endo :;obre us J'acLu:; cm que Leve parLe l!lU i l.o 
inunccliul.a, o ::lr. AuLoniu "\z,ercdu, com a J'ranquczu cuut LJLIC 
a;;iu, púde Lu ealiido no dc:;agJ•ado de alsun:;; mas o que 
uiiu duixa duvida al;;uma é que S. Ex. escreveu, com muil.a 
felicidade e exucLlclão, uma pagina da nossa ilisLo!'iu t.:uuLcm
poranea . 

. :':. Ex. co!l1CIJOU o seu discurso: 

"A verdade, pm·ém, ú - c ning·ucm púdc Cllnl.us
lul-a - qlte !IOu\·c crru:; de urdem poliLica em lodo o 
CtJJ't'Cl' dessa discussfttJ e :;i a minha opiuiftu J..ll'Ovalc
cessc, o nome Llo Sr. Al'Lhul' Dc!'llal'clcs scr.ia acccil.o 
perante os chefe:; poliLicos do EsLaclo c seus respectivos 
rcpresenLanl.cs, por inLermcdio da cummissão directora 
du ParLiclu Republicano PaulisLu." 

O ::lt·. Senadot• Azercdo propoz-su a mostrar a rulla 
tle J'umlamenl11 tln~ a~SCJTüus aqui ~~nuuueiat.las pelll illusLre 
ri' pl'l~>it:'ll La n LI) du !:'.a ln u. 

EnlPetant,;, us que i'•nvirarn ü\J lol'l1ll1 cnm ai.Lent,ão •'J seu 
;lisclll'~o, hitr, de ei.egnr :'t. Cltnt:lnsi\o t.lt• qu1~ S. Ex.,·r,;nf!e ele 
alcançar c. J'im que Liul!~ t!lll vis!tl. ~ons•J!iduu aiud;. mai' as 
!H't.IIJO~içõos tmnuno:iadas pel11 ~;~. ~loni~ Sodré, rcfot••;:n:rln -a 
CD III llJilU nova St:!J'iB di! Ul'f;lll11CllLOS, 

Esl.ou, Sr. Prcsiclonlo, dt! pluno aceõrclo eum o illusLt·c rt~
•lll't!SOnLanl.e de Mal.t.n Grosso quando S. Ex. affirma quu 
houve muiLos erros na solução do caso elas candidaturas prc
sid1lncit\cs. O primeiro dc:;scs erros, Sr. Presidente consistiu, 
conl'ormc dii;so S. Ex., cm Ler sido o assumpt.o tratado cxtc'tn
pornnoamonlo quando ainda muiLo tt:mpo l'alLava pura a Lcr
minuçiio do acLnal período prcsidtmcial. S. Ex. referiu que,_ 
tendo Lido a respoito uma conferencia com o Sr. Pt·csidonto da 
llcpublica, csLc Jlw havia ai'J'irmudo c]uu se sentiria diminuído 
nn seu pt-estigio, .~i porvcnLLwa a solu~iio do assumpLo Jo~S!l 
dada nuqucllt~ momento. l\Iais ainda, o Sr. Antonio Azcretlu 
famlJem aJ'J'irJnou que, conv.crsundo sobt•c o caso com o honrado 
l>t-csiclcnl.e do EsLudo de S. Paulo, eslo havia lhe diLo: «Pro
IJiJJo aos meus um igos qu\) me fallcm cm canclidaluras pro~i
donciacs, porque u.cho muiLo cedo c (JUCro prcsLigiar a opinião 
do Sr. Prc,.;idonLc da ll(;pulllica. 

lJ;nl.r·cl.anlU. S1·. Pt•csidcnlo, pt~uco Lompo dcpui:;, era " il
lu:il.t•c Pt•csiclcnl.c de S. Paulo quPm uuLnt'izava 11 Sr. A'mrcdr, 
a ir se tJntcmlcr com o Sr. l'rcsidcnLo da nepublica, afim de 

.. 
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(]un Jogn ~r con~l il.ni~sr o Con~Trsso l\ncinnnl, fosse t•csol
,V.ido o prnhlc•nHt da swr~rssflo pl'f'>d deneinl. 

J'oJ·qur. vrucedcu a~sim S. Ex.'! 1)orquc mudou do vrn
·f;ar? 

O SI'. Anl.onio A~ereclo nflo o di:;;; c, mas us facl.os cl•'mon
sf.rarnm que o St·. P1·csidcnle fin S. Paulo ':stava ~endo mo
vido por alg·um inluito que ainda não teve ensejo de confes
sai' com f.r·nnquD~n, mas qu~ lalvüz sc,ia fot'(:ado a l'aznl-o. "" 
antes disso pruva~ cxuberanles nfto tiver·mos ele que, e!To
el.ivatmnl.e, u St·. Pl'<'sidenl.c ele S. l'auln não eslava a:;inrb 
1111 assumpl.n com o cli'sprcnclimenl.o que et·a dr. csper·ar. 

0 Sn. PAUW DE FnüN'I'J~: - Não apoiado. 
O Sll. MoNIZ Sonm~ - Apoiado. O discurso cln S1·. Carlos 

de Campos é conJ'il·ntnção do que Rusl.entr.i aqui. 
O Sn. AN'!'IlNIO MoNIZ - Sr. Prcsidenlc, foi c~l., o Jll'i

mciro cno acccnlu::tclo pelo illuslt•e I'CJlrc~enlanlc do Esl.nd•J 
flc MaJ.I.o Grosso., 

O segundo CITO inclicadn por S. Ex. foi n J'aclo ela can
fl irlal.ma elo S1·. Ar-tlnll' Bct·nat·dcs, lembmda pelo Sr. Wn.'
h ingl.on J"uis, não ter sido lançada pela Com missão Directora 
tio Pal'lirlo Hepublicano Paulista, porém, pnr clnus dignos e 
illu;; l,t·c~ I'Cpresentan l.es da !lO!ilicu mineira. 

81·. Presidrnte, se honvc eJ'I'f' 110 modo ]lO I' fJll" J'oi rtJli'C
:.;r.nlarla a cnndidul.um elo Sr. Arl.lnn· BcriWI'dr.s. pa1·tind11 a 
indicaç,ão de conlcnaneos, seus, a responsabilidade rl1'.ssr r.1•rn 
~abc ainda ao Pr·csiclcnlo elo Esl.arln r.le S. Paulo. 

Nãn se cnmprchcndc comu. li'tHin sido .S. gx, fJilüm :.;ug·
:::cl'iu a eandirlal.m·a elo illusLI'C Prc;:iclcnl.c do Esl.adu til' Mi
nas. l.cncln incumhiclo n St·. Anlonio Azcrecln de levar ao f;1·. 
Pt•rsiclcn!•• ela Republica csl.r seu [lCn~amcnLn, 11ãn J.cnha pr·"
viclcnciado para que a apre;:cnl.acãn fJ::trl.issr da oil.tw~'ãn JlUII
Jisln. 

Seria qno S. Ex. receasse cn cnnl.rar cmba!'aeo no sr i o 
f]a Commissfio ExecuJ.ivn elo seu par·licln, nu n 81·. Wnshing!.11n 
J"nis J>rocr.den, ollerlnrcnrln a inluitos onl.ros? 

Ris alli a Sf'gllnrla prnva da al'fit'IIIULiYa que fir. ele q11r o 
honrado PrPsirlnnln rln J~slado dr S. Paulo nãõ' agiu na 
qnrsl.fio elas candirlaLIII'tH< Jll'usidP!ll~iar>s eom a clisereeão o o 
et·i!PI'io quo c1·am elo csnf'l'UI' elo sru n!Lo mnroeinwnto: 

O !Neeil·o f'l'l'O ace'cnl.nadn pr.Jo digno Senador por Mal.l.o 
C:rossn, consisl iu cm nfin trr sido. ,iunl.amcnl.e com a apresnn
ln~'iío do 81•. Artlllll' Brmarclcs, rPsolvido o caso rla 
vicr-prcsid-r.ncia com o nome elo eminente Governador rla 
Balda. 

R. Ex. mesmo, no rot·rr1• do seu cliscmsn, encarrrgou-sr 
de provar qur a t•t•spnnsahilidadr ela niío apresrntaeão rla can
llidai.IH'~ Llo St·. Seabra, r1rla ConYnnção rlCI R dr ,itinhn, conJJ(l 
an Jll'l'~1rtcnln elo Eslado cln S. Pnnlo. 

n. 811. _A. Azlilllmo- Nlio, sr.nhor; V. Ex:. mr. pcrrlôr., All 
Ilfifl iltRSfl !SS(l, 

11) ~n. ANTON111 •JioNrz- Foi o qnr cnn,dni fins palavras 
do V. Ex: .. 

O Sn. A. Azilnrmo - Concluiu mal.. 
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O :'11. AN'l'ONJO •\ln:>~Jz -- Apr'''''nlnt·r•i a'\'. gx. n.~ rnof.i~ 
\'llS qun nw l"\'m•nm a ehegal' a e,;Ba e.nnr•ln~fío. 

n Sll. A. Azmn:no -· Hr.•m. 

O :-r:. ANTONIO •\IONií\ -- 'l'onllll':.un J'l:ll'i.fl llUH rh•·mm·t~!t.es 
t·elal.i\'UR :'t cnndirlnl.ur:I pr'PBideneial o meu nobre amigo Sena
dor )lO!' MaL/o G1·ossn. n :=;1·. Presicl•mte ela Republica, os illus-
t.t·cs Srs. nau] Soares e BuPnn Hr•nnd:lo e Jam!Jem o J•eprcsen
lanle elo Eslarlo rif.' S. Pauln, CJite, a PI'ÍTICipin, foi o Sl'. Car
los de Campos, pnssnndn ilr•Jll•is a Sl't' n dig·no Pr1~sirlenl.e rla 
t:amnra rlos Depulnrlos. 

O illusl.t'r• S.J·. Vier•-Pr·esidenln do Sr•tmdo, ·r:11111 a l't·an•II.ICZ:.t 
que" eu!':Iel.r.•r·iz:t. ril~sdr• " ini1.\tfl da qunsl.:ln, tnattil'es/ou-se 
l'iill';llllrlliP pnt·lid:il'in da J::indid:illlt':l rio Sr·. SI•:<IJr·a :i Vicc
fll'(•.~idencia dn Hrc•puhlicn. Anil'.-< tllf!sntn da banuada bahiana 
lei' iMiicarl•l 1.1 nr•rnr' rio l'ill•l'e da polil.icu du rneu g;;r.arJn para 
aquclle poslu, ,i:í n Sr·. Anlonin .\zercrJo l.inha conf:ltJUiodn com 
:<lgnns po!ilicns erninroni.I!s nn "'111 id~ r:lc que o companheiro 
d;, uhupa r:o S1·. Ari.IJLU' Bernardes J'l',ssc ~xacLan:r.ntc o Go~ 
\'ernador ela .Bahia. 

O SR. A. AzEmmo -E' YCrrladc. 

O Sn. ANTONIO :IIONJí\- Por consequcncia. não foi S. Ex. 
quem creou a menor difficulcladc á indicação do nome do Sr. 
Seabra para Vice-Presidente. 

O ::n. A. AzEIIEDo - Consid1~t'O 11111 l!l'l'o a exdusii•J dü Sr. 
s~~·ahr·a. 

O 811. AN•t'IINJo M•11Niz - S. Ex. :iiTirtnntJ (fUI!, ennvel'
sandn 1'-lllil ,._, lll•nt·ndll i'l'esidr•till• da ltt!IHthl ir•:t, nm•i11 deli e 
s"rnpl'l; :1 dPr·lai·aefi" fnr·ninl dr• qttr• ·'~' tllillll.inlt:l inl.eir·arnenLe 
nuur.r·o na qul)sl.:1o JI!'I'sifirmeial ... -O Stt. A. AZEJIJmn - De• rJI.tl' nfi, I inltn pJ·r•f(•J·enr•in. 

O Sn. :\NTuNtn :llol':JZ- ... di! qtJr• nfin l.inlm pt·r;l'et·.-;ncia 
prlJ' l!S,,c n11 nf[lll!llu r·nndirlalll.' L11g·n nfin Joi iantlli~Jii n 1::\J', 
Epil.:1ein Pn:"ist~n ... 

O ~11. :\. AzEntmn "- 0untlrlu ''utii'I'I'I\Ilt•iei en111 11 S1· . .PJ·esi
denl.•• rln n,,PIJiiiii':t S. gx, nl'l'it'Jitr•u IJlli\ n:lo inlerviJ·ia nessa 
quesl fto. 

O Srt. AN't'oNJo l\lnNt~- ... fJLJnni impediu {JtW o St·. Go
VCJ'JHtdn.J· ria Bnh.iu J'nssn u i11ttlli':1nhnir·o de ,,hnpa rio St·. Al'
I'IIUJ' l3ut·nal'(lns. 

O l'ltiilWnln t·r•pt·r!sl'nl.nnl.e ·ln l~sl.ndn 1ln 1\linas, tttu11 nolu·e 
andgu, 81·. llnttl Sn:u·ns, 111111na se rnanil'tlsl.utt r.lrsl'nvnravel á 
l':tndidnlui·a ,C:.,aill':t, ''· qiJ:IJido I'.'S:\ eanrlidnlttr·n Tlftll por:!Psse 
l.t·iumphnr, ns .'iltns pt·,.l'et•nnuin.~ PJ·nnt pr~ln ·dn eminonl.n GnVI!t'
nadnJ' d11 Bsladn dn Pl•rnaniiJUI!II, l'rwlnnln, Jlf!llt n R1·. nau! 
Snnr·••s, 11011'1 1.1 illusLt•t• lr,mli•J• ria mnio1·in ela C:unnra clns Dr,pu
lndns, (JINJ tt1nnlr.tn com S. Ex. nhsolnl.a snlid:u·ierlndc, 
~ão rr.spnnsnveis prlu nft11 indirnr;ftu do JIOtne dn Giover·nador· 
da Baltin. 

llr!sln, POJ'Inni.II, nnil,artJI'llli!, tr rept·mH:mtanle ela situacilo 
pn11Jisln. Pni " Si'. Al'llnlpltn A.zm'1!rl1l, eonl'orrne li•~e!at'Olt o 
Sr·. Haiti ::>ont·r•s nu :<rm di~I~ur·sn, r~111 t'C.;[IOSia ao 81'. ~lnlli~ 
Sodr•!, quem o convidou para irem cnLender-se com o J>resi-
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rlenl(l da Hepui.Jiiea, ~nlir·t• 11 assuriiJlln, luvnr1dn :1 s<ilnç.fio dr~ 
nm lereeir·u nnmP.. 

07cnrr·e n.~o I'=:CJIIPePr' .qrrr•. ;dr') (•nlfio, ·,.~"PI'P~enLavu o pl~n
santr•n,n rln .slftm~a" pnnfl>'l:l ,, ''''11 hril'hnnlc lcnder na Ca
mar·a. dr!s ,i),.putn~los. :"1•. 'l:nrln.,; rln f:nnlf)o.,, r·cprntinamentr 
srrblr!11rdn P','.'" !'1·. Arnnlpllll Az,cvr·r!;'· l~ sabe V. Ex. por 
'.IIIP. !'r·. i'l'f•.'rr!Pnl"? l'nl'fJII<' '' 1-'1·. Ln1'l"·" rJ,. f:arnpo~. con-
1•11'1111! declar·"" '''" "'''' llliilllll diselll'.'"· linli:r vivas sympa
iltins pela earltlitl:lf.ur·ll dot f;r·. f;ealll'a" Jl<!l:t individuà!idade 
<:n illlrSIJ'I! elwl'n da :.;ifrr:ll.:ii" hnlriana. S. To:x. uiin podia es
IJliP•·rl' qrH•. fni n Sr. i'n:lllra 11 g'J'ancJ,. dnl'ensfll', em momenf.n 
nrlrifr, crilir:n rh vida rln illrrslr·c !Jrnsilrii'O [JIIC 1'oi Hí~mardinn 
de Campos; que fni n f'r·. Seabra. que n del'enrleu dns in,ius
tJssimas uner1sa~:ii<:s (file naqrrr:!la rlpn<m slll'g·iram f'fllii.I'll ~ 
nnrnc rlo illusi:l'l' r;.;Jarli~f:r f>:llllisla. 

·O f<1·. :\rnnlplrn .\zrwdn nfin ~r. nr:hn.va 1'111 irlcnl.icas con
d ir:i'írs n pocl in. as si 111, dn1· r.x pans:in an,; in J.n i lo~ do Presidente 
d11 R~iadn rle 8. J>ar1ln. qr1r. nnlrn~ nrtn eram ~enão pertur
bai' n ~nlur:fin cln qtrr•sl.fin ·rins eanrlirluLtlr:" fll'esiclenciaes. 

P1•nvarln. Sr. Prrsirlrnlr. q1w n !HJiti'Drln B•'nnrlnr pnl' 
1\fnlln Grossn. Jon::w dr dr.<:lr11ir n. arg11menlar;.iin addllzicla pelo. 
Sena.dor 1\Ion iz Soe! ré. a confirmou, trazendo novas razões 
rm pró! da these por S. Ex. snst.cnt.ada. perguntaria a 
V. Ex. n ao Senado, pergunt.ari•a mrsmo á Nar,.ão, se foi um 
mal -parn. o paiz o dissidin, r.n,in l'r~pnnsnhiliclndc, a mcn vrr, 
cabr ao hnnrarln Prcsidr.nl.r. do 'Esl.adn dr S. tPauln. 

0 SR .. A. AZEREDO - Não apoiado. 
O 8Ft. AN'l'ONiu MoNIZ-· Parer.e-me que não, pelo menos, 

'r dr'''':'' dis.shli<< rni <l'll' .<r: •H·ip-innu n movimeni.<) qne act.ual
nH\nl!l Pl't 1 ~PIH'.i:lr1HtS, nt't~ ~(, !Prno~ quo hPm dir.HI-n, 

A r•xetll'sfío qur• nn Jlill'if' rla Tir~pnhlk~\ fizeram ns emi
mcnlrs r:mwlic!al.ns ""' Eslarlos alJiado.'. que lro.ie, .i:í o são da 
opinião nacional, I.I'OIIxe :t I nrlns a r~nnvicç:in de que o povn 
hr:tsileii'O se empenha r:o111 Pnl.ltrl"insmn pela ~olução rlos 
~ranrlcs pro li! emns poli l.ico-~ue i:res. 

o~ dignos eandicl:\los enm essas suas rxcnrsões assill'!la
laram nma época memoravel nu h isl.nria do nosso paiz. 

Ntmen l.in h amos alé Pn!.ão presenciado fac! o igual. 
O S1c A. Az~CIUWo - Nfin apoiado. O Sr. Ruy Barbosa 

pleil.rou a snn eanrlidatunt l'azenclo discurso~ nos Estados. 
O Srt. 1:\rN'l'ONW MoNIZ - O r~mincnte Sr. Ruy Barbosa 

rc1. a propttganda aqui r· nns ~apitaes ele alguns dos gr·andes 
P.s!ad11s. Os nc!.uaes 1\andidaln~. ns canrlirlaf.os da rencão rc
pnbli<'UJHt. lr.vamm a sua palaYI':l :t lndns rF; Esf.arlns dn' 
Nnr!r. illf'Jusivr. uns srr1s Sf'r!õr•s. 

Fm•nm :JIISr:nllnl' n I~OI'nçfio do povo, !'oram ~abm· quacs 
os scns desejos f' aspil'nr:õr·~. J'rll'nm dize1'-l'he que Pile r\ quem 
r·lf~g-i:: o PJ'rsi.rlr'lllf' da Repuhliea. c não os que aqui sr) reunem 
r.· I'I'S•tll'f'lll Bl'l11 nrl\·ir ns allns iniC!rcsses elo pniz. 

O R r:. A. A•t.Jmlmn - 8ii11 ns eleit.oJ•es que vnl.nm. 
n R11 .. ~N~'ONIO MO,NIZ -- 0,; eandiclal.os da rcacoão repu

itlir':ll'" l'"r·nm dizr~r aos homens dn interior rios Estados que a 
P.llt•s " niio áquelle.; em concluios, com portas abei'tas ou 
não, 1! que eompete escolher o Presidente ela Republica,' 

• 
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O Rn. i\, Azrmr.nn- n." rlrilnrrs r\ rplf) osrnllwm. 

O Rn. A:-;Tn:\Hl ~fnsrz - R r·. Jlrrsirlrnl r. mnvimrnl ns 
dcR:;;a nnlrrr·rza riPwm r'rwlicr-nos rir nrg-nl11n e de saLi"fa~~n. 

A hh;Jnria rlP lorlns ns povn;; no;; mnsi,r·a fJile a srrcces,rw 
govrr·narnnnlal, p!'incipalmrnl.r nns pnizrs rr::!'irlns pnln fMma 
J·rpublicnna. ag·ila RCJ11Jll'f' n pnvn. 

R'<.'<a a::dl.aç:~n niin pnrlr ;.;er cnn;;irJm·ada comn. nm phenn
mrnn pn.Lhnlngicn: •' anlc:; !lma drmnstraenn cahal rln vila
i irlaclr. nrmon;;lm n rxislrncia rln nriniãn pnhl icn •. rlaf!tlrlla 
opini~ll rir qnr nn;.: !'alia n rminrnln arrc.lm• ria :D'rmncmrin 
~\nwricana. Aecr•nlua qnr a alma pnp11hr nf!n sr acha mn 
lrUJ:u·gia. nrm dominaria pcln scrpl icismn, lrrrivol mnrhns 
social. nr·ig·rm rir I'T:Ulflc~ mnlrs. qtro com :~·mnrlr facilirlacle sr 
cncrml a nn,; nr·g·an i.,mn;.: ,, q11r. enm c.t r si n é extirpado • 

. AK:ecnlr.ra. pnrlanlo, qrw o pnvn r~l:í ennvcn6clo rln~ ~ru~ 
dit•riln;; r> r]n,, Sf'IIS dr!Wt·Ps P disposto a lrrdn rmprchcnrlrr 
pela vielrl!.'Ía dn5 [JJ'.incipios rll'·nwr~raf.icos. E' por isso, S1·. 
Presirlcnlf', q11e aqurlle;; que iniciat·am o actual movimrnl,,, 
rrur. indicm·arlr a>< r:anrliclal.nra;.; rios •"r·s. X i lo Jlf'r;twha r .T, .T. 
Reabra, q11r> applal!rlcrn "'sn m0vinwnlo c cs;;as candidal.nra~. 
qnc hnjr, não são nHris eanrlidal.tn•a;.: df' Jltna enl'l'cnle polil.ica, 
nem rlc um pn1·Licl0, nra>< candidal.rn·ns do povo brasilei.ro. 
qne as espo~orr rJanrln-llr•'s a rlennmiliar;ãrr r.lr•· canclidal.m•as rl:t 
rnacoiin rrpublicann. rrn uma rlrmnnsl.ra(iiin inconcnssa rir 
Yilaliilarlr. nacional - r' po1· rslr! mnlivn qur aquclles JllW 
advogam csln. eausa, qm• r'. ria rlcmocJ'Ucia. nãn r.r,:sam rir ar
.fir·mnr qnc r:-usln o rtlll! cu.sta1·. a vicloria hn) df' r·ahrl·-llws. 
POl'f!llr rr rrrw rlrl'rnrlrrn n~n siin inlerrs~es inr!·ivirluars. não 
sãn inlrrrsse;; rir•;.;! r nu .r]aqurllr grupo rlc pnlilicM ... 

O Rn. li. M.rm1mn - Oi< nn!ros lamlwm nfin rkfcnrlrrn 
in!.rr•r•ssr•;; inclividunPs. 

O Rn. ANTflNrn MnN!Z - ... não são inl.rrrsRcs rlcstc ou 
dnqnrllP 'Rslnrln - ;;fin ns vrrrlnrleirns inl.crrsscs rln cnllr
cliviclaclc! 

Sr·. Prcsidenlr.•, marel1amos pal'n o plrilo dr ·l" dr mnr·co, 
plcnnmcnf.r convr'·JH.:if]ns ;Jr qnP, rJrniPn rln m·rlcm r da lri, 
cusl.r. o que cn~lar ... · 

O Sn. A. AzEHllnn - nr..<rlr qnr srja rlrnlro r.ln orrlr.m 
11 da I e i. 

O Sn. AN,'ONrn MnNrr. - ... n t,J'imnpho hn de c[tbrr no;: 
cand ida Lo H qrw, nrst.r• mnmrnl.o, rc·pr•rsrn I n 111 a r•rncção rlrmo
cr·alirn. (J/nilr• ln•111; m.uito /Jf'm,) 

O Sr. Vespucio de Abreu ( ·) - R r. Pr•r.sirlrnl.r, r.n !.ri
Jmln grnndl' wnr.rne~o an meu illusl.l'.r r velho amigo, uma dn• 
glnrins da ~larin'ha Nacinnnl, qur, an inicin1·-~r a sos,:fin rir 
Jro.io, lJ'flllXf' ·an Rr•narln a sun pala.VJ'U rir vrlhn chrl'r. rxpr
r·imnnt.mln, fn:wnc:n nmn f'Xhm•.la1.:iin nnf' srns companhf'ii'OS 
rin,; ela~"'' milil.nrcs. 

Nnda lrrin a nrlri11Zir nns lrrilhnnlrs <'nnrrilos rmil.li
lirlns pelo ~llll'in~u almir·nnlr ria nn,;;;a Ar•mnrln, so, nlmve~ 

(") E'lr.•. disclll'so niio fui 1'·0Vislo pr.Jo orador. 
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ela~ palavras .rio :-<. Ex., não I lvrsRr. cn tohrigarlo mais rlo [jlll' 
.11m nppr.lln ao;; SI\US eompanl1ril·n~ dn ai'!1H\s - nma eensum 
a l'aelo~ ria netnatirlaclc polil.ica. 

Sr. l't·csidt•nte, nfln Sf' (Jlwirn clrsvirtllnl' os aconl.eci
mrnto:; nur v~o SPfminrln eom uma limpirlez crystallina o SC'i.l 
CII!'.'IJ nm·mal. X;1n so [jl.H\il':l, St·. Pl·iJ·sirlenLe, dar inl.erprr.l.n
l:iirs J'alsns :'iCJIIÍII'o qur• ,, mnvii.lo unica e cxclusirnmenlr\ prla 
111nis pum dus ,;incel·irlades. ()twret·-se, neste momento. con
t'unrlil' 11111 movimento clr. punrlonor ele classe (ajJoiudos, com 
11111 n1í•dnwnl.o rle orrlr.m politica, li como que um talJro, cnnw 
<JIIr 11111 ~alpicar ele lama 'atirado sohrc os bordados e os g·n
liil':; dns nos~ns milil.aJ·cs ele !.erra c mar I (ttji"iarlns.) 

' Quando, cm sr.ss~n antcr1n1', o illustrr rcprescnt.anlr de 
•l\Tall.o Gi'Os:;o nesta Casa, rcJ'orin-sc a 11m documento qur foi 
c!ado 'ú puhlicirlacle, r.n1 que m·am fcil.as ar~Jusaoõcs, cm qnc 
eram nl.ir·ados insull.os :'1s classPs anmaclas do paiz, no dctmJ·:<o 
1da sua nracão, l.ral.ou ·de uma reunião dn Clnb ~li!ilar, que 
deveria reaJiz.ar-sc na noite dossr. dia. 

Quando S. Ex. anal~·sava o que se pneleria passm• na
quclla reunião c prnrmrava talvez lovanl.ar uma suspeita rln 
que ahi se l.ramara qualquer• acefin ele or·clem politica. tive 
enseJo de dizer a .S. Ex. :par·a quem appcllo, qufl nessa rcu
niün linha siclo convocaela pam que o lfJiub Militar, reprcsrn
tanl.n elas clas.-;es mi!ilmr.s lnmassc urna clclib·~rar,.iio qunl
qnr..r sob1·c a at.liludc CJIW deveria assumir cm rr.lar;iio a rJ.,
rlllnrnlos rlarlos :í publicidarle ll não em relação ú al.lilw!P 
politica a assumi1: em rindo J1roblrma poliLicn. 

1Q Sn. ALEXANDRINO DE ~o\T"ENCAil - Os regulamentos Cifl 
Club Naval c do Club ~JIIi.Jilar prnllihcrn impcrali\;amcnl.e que 
nns suas assr.mblllas se trate dr! quar.squer questões dr inln
rcssc .polil.ieo. Uma caria que ,; al.l.l'ihuida ao futuro l'resi
clcnto ela Republica nada ma.is •í que uma questão polillcn. 

O Sn. 'VEsruCJn DI~ Aanrm - Não. Perdôr o meu vrnr
rando amigo . .Julga V. Ex. que !.nela carta part.icla de um 
'homem pnlitic·o fazendo referencias a qualquer corporacão 
milHar, deveria fiiJ.al' sepultado otername.ntc no olvido, por
que ns T'egulamrnlos in Lc1·nos dns cluh;; dessa clásse pro h i
.bem que se tmte, nas suas as;;flmbl1ías, de assumptns poti
J.icos. i\lns I ralando-se de uma c ar La de um homam po!i!.ien 
cm que faz I'Cfcrcncia ti. classe .militar, com insinuações mn
Ievolns r. at1\ cleprilllentcs, parece-me, que não p6dr ser lan
çada ao olvido, por1qur, St·. Pr·osiclenl.e, posiLivamcnl.c esse 
regulamento não poclerin ter este rigor do Conde ele Lippc, o 
que ~cria impedir que dentro ·ele qualquer snciedado .milil.ar 
se levantassem (fncst.õcs Jlolnl ivn~ n ~alvaguarrla da lwnra 
milif.ar. 

Jamais poderia passar pela mente do qualquer l'C
gulamontador de socicclurlrs drssa natmcza flUe lhe~ fos~c 
prohillido assumi!' qualquer niJil.ude, cm se tratando do dn
frnrl~r n srn pundonor, a sna prnpria honra. (Muito bcrn.) 

O Rn. Armx,I!'(DnJNo Dll Ar.rrncAn.- Enl.iío se o .Pndcr T.c
gislal ivo Yoln~so qualqtWl' .mrrlidn cnnl.r•.nriã' tis classos mili
tar(•s, r..-;Jn~ sm·inm. n.lwig·nrJns a rlosl.il.uil-o dr scn mandato. 
por meio ele· uma J•cvntuufio. 
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O Rn. VE~PUCJO DI·: AmH~U ·-- Sr·. Pr•'~ifleniP, nfin quero 
r~h~gar• :h ,.,,nr,lnRões ffin nbsnlnlnR rlo rnrn vr.nrrando 
nmigo. 

O Sn. Ar.r.xANDniNO m~ Ar.ENGAR - Agora. a questão elo:; 
ministro.~ mililnJ•rs provor,ar-i:t rnfiio imnwrlinf.nmrntr nma 
J•rvnlução. 

O Sn. VllÀPvr:Io D!l Amnw - Eis ali i a connln:;fio dn meu 
nobre nm igo. R. Ex. cst:í. rlnseobl'inr.ln as suas baterias. Está 
mostr'anrlo flll n o srn d isenrso não foi pum c sim plesmenf.fJ 
urn apprtlo nos srus r.amarnrlas r. .sim uma censurn. . 

S. Ex. está confundinrlo urna quest.ão p1·ivaLiva do Prc
sitlenf.r. rln Rrpuhliea (aprriorlos) fJUitl o rio r.scol'lle1' livre
mrmf.r os seus mini si 1'ns. vrnlmin rlc onrlr. vicrl'm, de acK:ôrdn 
11nm a eapneirlnrlr que lhPs possa ntl.ribn ir. c'nm um r~aw es
pecial r! c .rfesafron!Jn. 

81·. PrPsirtente. l'ni soh rsLc aspecto que ns classe~ mili
tm·,,s se mnnif'estnram no p1·esenLe momento. \N'ar.a absolufa
mC'ntr se lhes pórle arguir sobre este ponl.n de vista, porqul) 
o rlr ryue se lraf.on naque.lla reunião não f inha o caracter po
litico, mas !.ratava-se apenas de levantar um ultra.ie. atirado 
ás classe militares. 

Sr. Presidente, vô V. Ex. que não se .póde inklrepar ás 
classes militares do Brasil, no presente momento, de quere
rem, por qualquer forma, intervir na solução de problemas 
políticos. 

Agora, entre intervir como corporação - o que nenhum 
d!! nós pódfl pensar nm momrmlo sequer qur~ se d/\ - e in
tervir como inrlivi.rfuo, ha tllllll r!·i1'fm·enr:a nmil.o grande. 
Cada r~irlndão, pni'fJtll~ IP.m nos pnnhns galõe~ t111 bordados, 
nãn rsl.:í. J.ll'ivndo dn r•xPI'I•rJ· n sm1 rJir·e.il.n rolilir.o. f\t.H110 tal. 

A. fn1·rla t].-, ,:nldnil<• III':JsiiPi1·n járnais nsphyxia no peito 
.-lo eir!adft.n o diT·Pil.n pnlil.ico. Cnctn um de nós póde e deve 
l.er :lspirnt:ões. dr :ll•<'·[q·tln r1nm n seu merecimento; com a 
sna r:apaeirladt'. eon1 a lllf'lllf!lwin )'J11lit.ir~a de que rJispuzer 
a rxererr· cargo~ publicM. 
· P.m nenl111m pniz sr. lrm prnhihido isto. 

R. F.x. rii.r·n aind:< lia pouco, no seu discurso 
qur neaba dü prnfnl'il', nom11 r·P1'orçn do seu argumento, os 
Estados Unidos. a Tn:;tatcrra, a Fr·ança. Nos Estados Unidos, 
r·s militares quP. e;:J:\\'am no ('rrmt. fomm chamados para v••
laJ• rm uma rleicãn renhida. Nos Estado~ Unidos. no pro
pri" pleiln fli'~sidc•ncial, eram r•.andidatos PcJ•shing e o ge
nrr•nl Wnorl. aprrsentartns pnr sr.us amigos. 

Pr•I·Iantn. 11fln ,1 r•cmuravPl qur qualqnAr milil.ar·, eomo 
·inclivirlnalirlnrlr., r'nmn 11111 r.irtndfio. tenha :wçil.o em qual
quer ad.n da vida pnblir'n r qnr ~r possa increpar POI' esse 
mof.ivo, :í. rl:l~SP ri•~ rsl.nJ• ird rJ•vinrln na virln publica da 
Nn(;flo. 

]\T:1 F'1•nnea. Cnsf.rlnan snllin clr umn cadeira dn Senado 
pm·n n frrn l.r r ln ba I. a 1 h a. re~rrssandn. ~lorioso. rle lá para 
n Senado, pam onde foi rrelcif.o. Na Inglaterra, militares 
fnwm pari.P rla f:nmnra rins Commnns. PorLnnlo, cm tOdos 
r.ssc~ pnizns. em•' lorln a parte. se reconhece que toda,, as 
cnrpn!'a~iir.s milil.arc~. cnmn tnrs, n~n drvcm, não lhes r, li
r.itn inler'\'ÍI' rm fllWRiiir•s polif.ir.n~. mas, como eidaàiios, po
dem seus membros tomar parte nas lutas politicas. 
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O 811. AL~:x,I.NiliiiNII 1n: AI.ENt.:,\11 - A earla que se al
ll'iilll<! un l'reslllenl.'~ ele J\linas c;,.,·ae., tl individual. Si elle 
nfir, ros~c ennciidaln ú Presiclrnria da Jlll[Hih!lca, a quesUi.o. 
"l'n sirnplr.smenle inciil'iciual. . 

O Sn. VESI'lii.:Tn IH: J\IJTIF.U - E leria, da mesma fórma, 
a renniilo (hl f'!uh. pnr·a aver•iguar n ;-;ua nutoria. 

(J aparlr• tl1· S. Ex. lflr' lembra uma requena narrativa, 
que :n~ l'er., aqui, llf.>.,l.a llancacla, lia dous ou tres dias, para 
r>T'OVC\1' 11111.> es,;e,; f:lt'.IOs ~fio ;;enl]li'P f.\!lettl':tclos eomo ponto de 
l'innra da class,~. 

~:u·r·avn-n1n ~~. Ex. 11 1:nlHIJI'P easo LPif,n Lol.l11, :4. ·Rx. 
11:11·1':~'l:t rJII~"• c•s,;e rJI'J'H:iul clé !\la!'iul1a fr]ra esbordondo por 
11/'c.l' 111 dn ;:JJrl',• dn J·oiJr·ia de unl.~o. A oiJieialidudn inleirada 
Marinha, Jf,!'Jil:lila 1111 fl:t'"" dn :\rsrnal de Mat·inha para re.., 
celwr· f',. Aii.Pr.n. a l'rin""~a Imperial. rJnl: descia de Petro
Jif•lis, ,itui1.11 ''nlll " :\lini.,t••l'io, negou--SI! a prestar us Clonti
neneia!>! a••s nlini~l.i·ns qu .. a aeornpanl1avam. f;sn deu mo
tivo :í. qu•:•rln elo minisl.r•i'itJ. 

'!ais gt':.t\'11, [H1i'l.nnl.o, do I"JliC urn oJ'I'ieial f:u•dado e es~ 
b"!'fi.1ado, por· orr!r.m rlrJ ehefe rlc Pnlieia, r) uma corporação 
inlci1•a ser insulladn por uma carta dada (t publicidade. 

~'or isso, venho pl'otcstar contra as insinuações do meu 
nobre t' venerando amigo, fazendo sentir ao paiz que as cor
pora,;ões armadas conhecem perfeitamente o seu dever e 
sabem manter-se dentro da lei, porque são os sustentaculos 
da Constituição e da Republica. (Muito bem; muito bem, 
PalmJs nas aalerilts.) 

Olli)"P..M DO DTA 

Vol.n~i.in, r.m 3". rliscnssfin, dn. Jll'npo~ição ela Camfll'a do~ 
Dcvnl.adl1s n. 'l02, dt• 1921, que abre, pelo Minisl.e!'io da .Tu s
I ira ll Negncios Tnf.eriores, 11111 r:.redif.o especial dr M :353$39;;!, 
para pagamento, em vil'lmlr: i.ln srntença ,iudiciar•ia, no desem
bargador l?ernanrlo Luiz Vieira Ferreira. 

AppoJ·vndn.; vae sei' wbmel.t.ida (t sancção. 
E' annunciada a vol.ar;ão, em 3' discussão, dtt proposição 

da Camam dos Depul.~dos n. 260, de 1920, que organiza o 
Gocligo elo Conlabilidarlr. P11bliea da Uniiio. 

gMENDAS 

N. 1. 

Rt!hstil.uam-se rm Lorlos os rlispn~il.ivos rla · proposioãn 
onde se acham a.~ palavras "Conl.ado1·ia Geral ria Hepublica", 
por "DiroctoT'ia Cnnf.J•al rir. Cont.abilidadr rla RP-]lllhlicn"; e a 
r~·nl:tVI':t "cont.iHioria" ]lO!' "cont.abilirlade". 

N. 2 
No ::tl'l., 1•. eni vez rlo "l.oclos os nct.os relal.ivos (t gr.stão", 

ili',\'a-se: "todos os ael.os relativos :í~ contas de gestilo"; e nn 
~ 1.• do mesmo ar·t.igo suppt·imam-se as palnvt•as "para t.odog 
os cfre:tos ". 
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N. 3 

Ar1 arl.. 
cn 11 r~ I Mi a~". 

3" ' - Rupprimam-~e as palavra~ "excepto nM 

N. -1. 

No ar!.. ""· ~ 2", ~11pprimam-~c as pulaVl'as "fio poriocJ,-, 
ar!dicional" c, depois rla~ palavras "annn rin:uwciro", acm·r.
semlf.c-sc: "findo". 

N. ti 

A11 ar I.. 5" e an scn paragrapho unico: 
Em vez de "nm balancr.Ln f.riml'lsf.rn.l", rlíg:a-sr.: "nm hn

Jancrf.c scmr.sl.ral ". 
N. !i 

Ao arL. 11, n. II: 
Rupprimam-sc as palavras: "r. no primcirn l.rimest.rr. cto 

r.m vigor". 
N., 7; 

Ao art. 16: 
Subst.il.ua-sc pelo ~rguinl.c: 
Ar!.. tG. ·A propn~r.a rio Governo dividir-se-ha quanto· ao, 

nrr;amenl.n da de~pnza de cada minisl.nrio. cm CJuat.ro part.eR; 
Drsprza nrrlímu·ia, r!cspe1.a pat.rimonial, despeza exli::B!>J:dina
ria r rlrsprza especial. 

§ :!." A rlespeza nwl inaria rliscriminarla por scrvi()Os com
,prohrnrlc Lnrlas as dcspr1.as permanrml.es de pessoal n maf.c
J'ial relaf.ivns a cada excrcicio, inclusive jurM elas rlividas in
f,m•na c nxf.eJ'na, garantias de ,iurns, subvenljljes, auxil ins e 
oni.T'a~ do igual natureza. . 

§ 2." A clespcza patrimonial é cnnsLiLuirla pela acquisi~ii·D 
de bens immnveiB on rle accessol'ins integrados nesLes. 

§ 3.• A dcspcza cxl.raorclinaria comprehencle as despc?.as 
a serf'm r.f.rccLnadas pelos salrlos verificados cnLro a receit.a 
gnral e a rlespe1.a ordinaria de caracter evontual ou adiavct 
c as crnc elevam sm· executadas por creclit.ns ext.raorrlinarios 
11nra rssn fim inBt.it.nidos. 

~ 1.• A r.lcsprza especial ó a crnc eleve effect.uar-sll pnr 
fnnrlns r.;;prcincs cnnslanlrs ela rccrila elo racla exercicin. 

N. 8 
Ao art.. 17, n. II: 
iSlJpprimam-sc as palavras "ou ela alienar~ão dest.es, 

qnantiL' nã~ applicaveis ao servico :publico"; c no n. rrr «;10 
ll)r;qnn nl'llgn, onrlr. se rliz «rsl.allrlrcimrniM ria Unifln» 
(lJ~n-~r: «nlJIJ•ns Sfli'VÍ!,'Il~ inrlusl.l'iars rla Unmo». , 

N. 9 
An arL. 18, n. ITT: 
Dr. pois rlas pal:lVJ'a~ ~ai innar;iio rle bens», accrescente-se: 

cm oveis e:.. 
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N. lO 

SupprJmam-~~~ n at·l. :.!0 e \•)das as ldll·a;: do rnesmo ar
ti r;o • 

N. 11 

Ao arl. !.!~. lllltiiUt'" Itr: 
~l.li'l'l'illl:lln~'" :JS palavra,;: "con1 iudietll.:üu rio olestino que 

tcrãu o,; sald11K aput•ml"' e cuu1u :;ut·:i." ~al.i:;t'uitu~ n,; tlcJ'ivit.l. 
qw~ aen~~.~ se veJ.'i'!'icat·om 11

• 

N. U 

Au ~li'L. 21, nuttwt·u r: 
::;u].I(JJ'Ítuaut-tiu a.,; tmlavnts «ntuvei:; e~ •J accrcsccnto-

sc, dc•pni-: Littti palavnt:; - uut·aul.c o tJXCI'cieio - •W a al'alia
•;.:lo du~ lum;; moveis pdu invw1Lar·io tle:;les». 

Supl'irnam-:;e Laltlucnl as palavJ·a,;: ~elrlpJ·ug·ado,; 11u :;uJ'
Vil.iO jlUbl i cu OU ui:;polliVCiS~. 

N. l:J 

1!:111 vc~ diJ- cutea~o al::;·um- diga-:;u: ~Niíu". 

N. ilL 

Au tu·l . .2ll, v'aragtap\11) unicD: 

::lULJI'ilrran1-s~ a:i palavra:; -. u1rr lr:b rl!'l;aJrJuJJI.al·ias -
sub,;\.iLuaJII-SI.i as valavJ·as - dons 1\IUZtl:i-lJ"I' <ÜI'iJJI.a dias», 
u aut•.t·u~urmlu-tiu, clcpuis das palavJ·a:; J'iuaus - l.axas aute!'iu
l'rJs- aR ,:eguinl.u:;: «~ulvro ~i a nws11ra ld t'ixat· [ll'ail" 1rraiot· 
UU ~~~ I.I'UI.ar ue Lar•it'a~ Mluanoit•as, casu e~lt! 0111 t]Lli.J u IJI'liZO 
minimo ~cr(t de trm; rnczcs,. 

N. 15 
Ao Ul'L 2U, ~ i!": 

1!:111. v e~ de c i nc" an "''"' diga-se: «Lt·c~ anno:;». 

N. 16 

1~111 ve~ Llu -.As all.crar;õc~ ttes'n pt·aznR, 1'1•ila' ern viJ·
I.ml·~ ele J'egU]UIIIOIIiiiS CS[10CiUCii, J'iC:ll'illl dt•[Hllldi\Jiil•~. ~11,, -
di:.nt-::;e: « .. ·\s altel·aeõe:-; do Lnclns esse~ IH'uzo~ vndl!l'iirl =-'CI' rei
las 0111 vi I'Lndc de r·egu\amcn los espcciae~". 

N. 17 

,\n a !'i. 02, l\11 ~ 1 ", stt ppri rnam-su a~ pulavr·u;; dcsdc-«a 
af]ucllc:; qtw l.ivcrom vcncirncnl.os fixos, eLe. - al.é - rclaJ•
tlallleni.JI da cni.J'Cgn- c suppl'ima-.~c l.arnbcm o § ;2•, rms.~un
do o ~ "1" a ser· ·varagrapho unico. 
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ANNAES DO SENADO 

N. J8 

ISr11 vez de - § i" - diga-~;t·: ~paragrapho unicn>. 

N. 1\l 

Au art. 3!.1 e pu ragr·aplws: 
Subsl.t Lua111-se pelu se~;u i nte: ~As enlt~;,;u,Js ele Wl h o tos d' 

'fhesouro autnt·izadas na. lei -elo oq;anrcuto, corno J'IJCUJ'sos d 
r·eccil.a. ~eriíu regi81.rarlas no 'J.'t•ibunal de Contas, após a r·c 
.<pecl.iva upct'a!;.ão, ficando o 'l.'hesout·o obrig·uuo a enviar liiiJil 
salmeul.e ao lltcsnto Lribu11al quadro,; clcmonsLraLivos dos hi· 
!h eles cmit.Lidus c t·csgatados». 

N. !:!U 

Sttf>PJ'ÍIItattt-su a:; palavras - «setn ordom JJSeripl.~ do, 
l\lini~l.t·os~ -- e na segunda parLt: elo mesmo arl.ig·o, uudc tl~L~ 
-- pot· nrdmu f',o;LJripla dos MinioLrus- dit;à-se: «por ordLrll 
c:;oripl n t~os seus sU.[JCrimcs" 

O Sr. João Lyra - Pe\~U a palav!·a pela ordern. 

O Sr . .frcsidouto - 'l'urn a palavra o uu!Jr·o Sonwlot•. 

O Sr. João Lyra (pela urtlc·m) --- St·. Pt•csidettLtJ, ltouve, 
no avul~u, por pa;·t., tJa lJIIPl'ensa lútt;iuual, uma umiti~ão. 
Antes da palavt·a «supprima-sc», fJUe 1wllu ~e cncuuLt·a, de
veria cslal': «Ao at"t-. 4G». 

São ap[Jruvadas as st.~;;uinl.cs 

N1Vti1N1JAS 

Ao a ri .• 1,6: 
N. :!i 

SuprH·ima-se. 

Ao a t·l.. /!7: 
N. 22 

Em ve1. de - pelo Congresso Nt~eional - diga-se: «em 
lei»; r-m vc1. de - eommuuica<;ões ou J.mnspot'Les - cJi,ga-se: 
«CO Jl1 m isstios ou Lra nsptwl.os»; o no pat·agrn p h o uu i cu, ()JI1 vez 
de - acquiesccnt;ia - <li0a-se: «<ntclicucia», 

Ao a1.'/,, .H): 
NT ,,.., 

I -.\..) 

Ellit v e~ ele ~ Ul'thmado -· diga-:;u: '"'encimcni.<J>>. 

Ao ar'i.. 1,!1: 

No .§ J ", cm voz de - qua udn .i ul:;at· eonvenienLe - di
ga-se: «si julgar conveniente»; c no § 3", em vez de - ex~ 
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cepto mull.a,; in1po,;J.as aus fol'llt'Cf'riul'l'ô, ul.c., aL,; o Jinal du 
mc,;ruu pa1·a:;t'aphu, rli,ga-:iu: ,dnelu::;ive nnill.as, que eonsLil.ui
rão I'I~IHia cvcnLual~. 

Ao a t•l.. líO: 

fiUJJJll'illm-~c ua loUra A <\S palavras <.utuiJora parecl
ladus~. 

N. :!li 
A1.1 a1'L. r,j,~; 

!'ia ll'i.ll'a B, :;ulosliLuarn-s~ a~ palavl'<ls '1111 pl·ul'i,..;,innae.; 
r.si'.'":·i<ili:;lrl,;, 1111 adquil'idu:; 1111 logat• da Jll'llduer;.fi.u>, pela,; 
segu.mlf'': ,<nll que fOJ'r;n, ulo,ieclo de invel!l,;fiu privilr·:;iadn•: 
1111 ~ I", r1J1 VtiZ 11t• «dll 1 O % n;; pt·r:,,;os correul.es da pl'ar;a:,, 
dl<;a-Hr: «O [II'C(;O IIHlXIHIO l'ixarJo 110 cdilal da COlilllll'l'[)lliJiao,; 
no ~ :l", dl'.pO_i8 claH pala.Has «()llLI·flglle.o.; lae.radas C», arel'f'Hr:nn
f,c-se :. «dupOIS de julgada a, iduneidade ::LIH;rLa.;»: e LI fi § lt", 
Sl.IIJ!'I'IIII:Liil-~l~ as valavras «se l1ouver jusla ~ausa». 

N. 27 
A<~ al'l .. ;,:J: 
I\ o R ·I", r'lll vr~z ele «multa de :íO '/o:>, di·;; a-se: ,~o d1J cor

rer po1· 1:nnlu delle a clit'fcl'ença,. 
CtH'!'ija-sn a nu1nr:t•açfio do u,l·l.igo ~cguinl.o. 

N. 28 
Ao :11·t. Gft: 
Na Jcll.ra Lo', acei'CSIWI!IIJ-se, dupois r.la palavra final «Con

versão,, as seguintes: «du aceórrlo eo111 a condic.ão que houver 
sido !'Jxacla nu edital de concutTcncia». 

N. 2U 
ACl ar!.. áG: 
Supprilfl<\111-se as palavras: ~apús aulm·iza,;iiu du 'J'I'Íilll

nal de Contas». 
N. 30 

Ao ar L. G7: 

Su p.p1· i ma-se. 
N •. 31 

Ao ai.'!.. r;s: 
.l!:rn vez de «au,; i nleres.~ados» d iga-sc: ~mr.cl ian te reque

rimento do~ inl.cres:;adns», !'. suppri.moru-:i('. as palavi'<IS: ~o 
nome do l'nncninnariu que reec!HJII u furnet:iuwnl.o ou quo 
ver i l'icou o servir;.o». 

N. iJ~ 
An a1·l.» ri!l: 

Na leLLr:\ A, SUJ!!H'illltUJI-sn a:; pal.;tvt·as: •<acompanhadas 
dos conhccirnenLos de que LraLu o artigo anLcr!Orl>; e na let
J,ra C, depois da palavra «acompanhadas», em vez de «dos co
nl:lccimonLoo~, diga-~c «dos processo~, 
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N. ::w 
Ao arL. ül: 
No !i :.!" ~upJH'i tnam-se a~ palavms finaes: <quando hou

ve!' J•ar.ãu para is~o". 

Ao ar L. ü:J : 

Depui.~ das palavt•as ";i,; dit·uel.ut•ias de contabilidade•, 
UCCI'CSC'CULC-:;e: «du.~ l'U~[JCCliVu~ MinislCl'illô» . 

.N. 3[) 
Ao arL. üü: 

Bill VUY. de «ljllllll[U á IIIUJ'aiidade I' COIIVClliencia da des
pcza qtJe umpenlmJ·em e qu:LIII.o á J'l'!;'ulat·iclade» diga-se: 
"•rJuanl.n á t•egularillad-c da uespcza c]uc empenharem i.\ do 
J'especlivu». 

N. 3li 
Ao al'L. üU: 
Na ldlt·a n >'U[J[H'iJll'UllHie as palavras «feiLas J!Ol' atlmi

nislt'al,,fto»; na lellt·a iJ, depois da pnlaVl'a l'inal "pagadora", 
UCUl'I~SCI!IILC-.'iC: «OU liU !!X[Cl'ÍOI'»; lia iclll'll d, SllfJJll'iJUUlll-Se 
as palavl'Us «fúra de portos bra,;ilcirus»; -c a luLLra ~ seja 
a:;sim reuig·icla: «quaudo o adeunlam1mlo Jur aulot·izudo em 
lei». 

O Sr. Presidente - Emcndu n. 37. 

O Sr. Paulo d•e Frontin - Pe~o a paluvra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a pat1\'ra o nolJt•e í:lcnadnt·. 

O Sr. Paulo de Frontin (;pelu. ordem) - í:lt·. Presidenlc, 
·~sla emenda LamLcm não Lem a declarut~ãCI Lto art.igo a que J'oi 
apresentada. Deveria existir, uo avulso, a seguinte dct:lura~ão: 
~Au arl. 71». 

Sãu aJJ!ll'Ovaüas as seguintes 

EM E!'< DAS 

N. 37 
Ao at•L. 'i 1 : 
1~111 ver. do «!JU dia.,», diga-se: «seis trtew>'~; c no para

!:P'll[lllD uuku do nwsmu at·Ligo, ondo c~Lá «30' dias upús o 
Ullllll J'illttllcciro», diga-se: «no ]Jl'azo cslubelccidu nesl.c ar
l.igu» u cm vez de «~oL peua de mullu.», dig•a-se: «SU!J pena 
Üe j lll'OS de lllÚJ'U», 

N. 38 
Ao al'L. 75: 
No ~ :.l" - Em ver. de «para aLLemlcr ús respccLivas Llcs

IJCW~», diga-se: «OU cm leis eS[JCCiUC.:l». 
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Ao ar L 7tl: 
N, ~l!J 

. No § 1" ~· Supprima-so a palavl'a «dias> 1:1 llnl, vez da 
«relativos aos», diga-se: «do~~; no § 3", cm voz de .cCllhco mil 
réis:., diga-se: «mil róis,. 

Ao a1·1.. 70; 
N. 40 

Supprimam-~e as palavl'as «da l<azenda, á vista de infor
mações dos demais miuistorios• e accroscenLe-se, depois daa 
palavras «organizar<i o ministcrio,, a palavra: «respecLivo,,, 

No mesmo artigo supprima-se a palavra cgeral:t. 

Au art. ::!O: 
N. H 

l\'o § 2" - Em vez de «docol'J'idos 1 O rnczcs:~>, diga-:; e:' «no 
~csundu senwstre). 

N. 42 

X a epigmphc du tJapil "'" V ·- Ern vez de «Di·~ r·o.,;pon
.•aveis po!os btm., p uhl iw~». d i~;a-.<e: «Cun l.abil idade do.s bens 
publicns:.>; n Ira oril:rr·aplw elo capilulo VI, um vez de »Dos rcs
Jion~aveiH por dinlwiros JJUbl ico~». dign-su: <~:Dus bons u va-
I ore~ · publicos:.. · 

N. IJ:J 

Re~labaleca-se n ar·l. !!4 ()a pr·op,,,-;iciill, supprimiudo-siJ 
!Iii palav!'a>< «os àisponiveiH) o suppl'irnam-su inl.ugmlmer.to 
lodo~ o:; pal'agmp!Jos do mesmo artigo. 

N. 44 

RL•st.abele~am-so o ar·L 85 o seus par·agr·aphos, suppri
rnindo o pr·iniOil'o pnl'illdo, isl.11 é.us palavr·ns:<rA administl'a~ão 
tio:; bens irnmoveis J'i.ca a uarg·o dos ministerios que os hou
verem adquirido:.. 

N. 45 

~ nosf.abcleça-"(' o ar·l,. l:l7 com a seguinte modificação no 
~ 2": depois das palavms «precisas alterações», accresccnte
he : «nas tabe!las:. .. 

N. 46 

l'lc:<l.alJC'lo~·am-sc o:; arts. 88 a 90. 

N. 47 

llo;;f.ubPlet•n-.sr o a!'l. !li, ;;upprimindo as palavras:. «de 
dir·cilo ou do !'acto~. ~ ·,

1 
· • • 

N. ·48 

llnsf.alwlecnm-tH! ot-: ar·l.s, 92 a 95. 
S. - Vol. VI!. 

19 
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Restabeleça-se o a1·t. 9ü, mas, em vez t.le cpor uma corn
mi~são especial,' nomeadá J)elo ,presidente do 'fl'ibunal dll 
Contàs,, diga-se: cpelo presidente do Tribunal de Contas ou 
delegado de sua confiança,. 

N. 50 

Res.tabelecam....,se ps ax:.ts. _97 a 105. 

N. 51 

,. 
' 

'AO art. 106, na let.tra a, da parte - quanto ao orçamento 
- substitua-se a palavl'U - organi7.ar.ão - por· «preparar-ão»; 
na parf.e quanto ao patrimonio, Jel.tra b, depois da palavra -
Permanente -· accrescente-sc: <da contabilidade», e na let
tra c, depois da palavra· inicial - centralização -· accres
cente-se: «da contabilidade:~>; a parte quanto á. receita e des
~Jeza, cm relação á receita orçamentaria, no n. III, redija-se 
assim: «a differenç'a a mais ou a menos da previsão sobre a 
ar·reoadação». 

N. 52 
Ao art. 106. '· 
Se,iam assim redigidos os §§ 1• e 2•: 
~ 1.• As primeiras nomeações dos funccionarios deste 

quadro serão feitas em commissão, por espaJ.)o de t.res annos, 
devendo as mesmas recahir obr,igatoriamente nos funcciona
rios de que se compõe actualmente o quadro da secção de 
cseri"pturação por partidas dobradas do Thesouro Nacional, 
desde que, a ,juizo do director da Contabilidade Central,tenham 
demonstrado capacidade teclmica. Sómente após esse periodo 
o verificada a plena execução dos serviços creados por esta lei 
serão providos com as nomear.ões effectivas aquelles funccio
narios que tiverem provado á sua competencia. 
. § 2.• Para o provimento das vagas restantes no quadro 
Lcchnico terão preferencia: · 

a) os i'unccionarios de Fazenda e após elles, os de con
tabilidade dos outros minist.erios o os addidos que, tambem 
a juizo do director de Contabilidade Central tenham traba
lhado, demonstrando aptidão no serviço de escript;uração por 
partidas dobradas; · 

b) · os addidos nas mesmas condições. 

N. 53 
Ao art.. 106 • 
Transfiram-se para: o art. 107 os §§ f • e 2• deste artigo. 

N. 54 
'Ao art. f07. 

• Antes das palavras - o quadro do pessoal - diga-se 
«Atê,! que seja definitivamente organJz,adol:l, transferindo-se 
este artigo para as di~p9sições tr:ansitQr:ias. . -



sÍlss.io E:.II lS JJE NOV!l~\!BllO DE I U~l. 291 

N. ri5 
Ao arL. 107. 
ncduz::t-SC :1 ) 8 O nt\lllCl'O UC auxiliares lcChlliCOS C auc

·f:l'ffif.1lte:.se: um secretario e um protocolista, elevando-se de 
nm a tres o .numero de dactylogruphos c de· serventes, uddi
tando-sc na tabeUa : 

Or~.e.na<.lo .:,.-. Gro.ti.ficnoão .,... V.cncimcnlo por cargo 

-1 s.ecr.et!lrio . • ;_ . •. :... . . ,O :400$000 3 :200$000 9:600$000 
;I Jl.r:o.to.oo.Hsla •• , . .. .. . 2:800$000 :L :400$000 4:200$000 
.1! (lOrJ:igi.ndo-Ae :tambcni .na :labbo!la OS nunle!'OH do au:xiliarns 
t~ohQicos .. ,dactylogr.pJliJOs .11 .de .serventes. · 

N .. 5G 

.su,pm•.ima-se ·!t ·palavJ•a - uri t.hmel.icn u t.ransfi!'ll-sc 
.este :mtigo }Jar.n as disposicões .LI•ansítorias. 

•N. 57 
:\o art. 110 . 
. Depo.is ,das .nnlmn:a~ _.,.. ]Jrescnte :lei - aceroscenl.e-sc: 

·<'lir,nl.vo .!Jc :!iov.entll din~ ,a .contar da .data fllll que .for promul~ 
..gnda ,- ::inpprim::~m-se .as .palavras desde - devendo - .at6 
·fi Jjnnl Jlo a·rti.go . 

• Xn .. arl. .lU. 
. .SUPPI'Íil11lm-~c t1c,,dt.J as pal:lv1'3.H - podendo entrctunlo 
- ·nt.é. ao final do ~r-Ligo. 

N. 50 

~\ri'.. .l:l. :mm-voz do ~o. diga-sn «31 de maio tle cada anno». 
:E' annuneiarla a vot.ar;ão da seguinte 

EMRNIJA 

AÓ ul'i.. J 3 : 
N. 2 

·Sub.o;litqa-se n prineipio p.Ptn seguinliJ: 
«Até 20 da maio do cada anno, o Podet• Execntin1 rnvial'ci. 

:i ·Cama1'a dos Deputados a pl'oposla. rlc fixação da dcspeza 
dos lllinislerios .da -Guerra. da Mnrinl1a n do Exterior, e o 
<;alculo da reccif.a,geral da Republica; e, ao Senado, a relativa 
aos .Ministerios da .~gl'icull.nra, r:Ja Fazenda, do Tnteriot• c da. 
Viação, par11 servir de base :\ iniciativa das leis do or\)a~ 
menlo,)). 

O .sr. ·Marcilio de Lacerda (para. em·nm inhw· a. . ovta
uão i .;_ .S1•. Prcsidcn to, impressionado com a balburd'i~ quo 
s.c \cstnbcleco nesta e .na outl:a . Casa do Congresso, no flm do 
®~to. ·.anno, .no so. discutirem os orcamentos, formulei a emen~ 

· .. dn, cuj n ,-o tacão cV. <Ex .. acnba de annunciar. 
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A minha emenda i.letcrm i na que alguns orçamentos d& 
despeza sejam iniciados na Gamara cJ outros no Senado, afim 
de que est.a e aquella Casa do Congresso, simultaneamente 
trabalhando, possam, cm tempo opportuno, ter as leis de 
meios, perfeitamente pl'omptas. 

Asim, porém, não entendeu a douta Commissão e mani" 
J'c:;tou-~e contra a minha idéa. E, no seu parecer laconico; 
diz que, quanto á questão constitucional, estava resolvido a 
questão dcante do parecer do honrad'o Senador, cu,io nome 
peço venia para declinar, Sr. Vespucio de Abreu. 

De facto, o illustre representante do Rio Grande do Sul, 
bem que modestamente declare não ser versado nas lettras 
jurídicas, formulou um parecer admiravel, sob o aspecto con
stitucional, demonstrando com isso que para os talentos pri. 
vilegiados, como os ,ct·e S. Ex., os departamentos do conhe
cimento humano não teem fronteiras e são por elles perlus. 
trados com a mesma competencia e com a mesma superiori-
dade. . 

A Commissão, porém, acceitando a constitucionalidade da 
emenda, julgou, todavia, que ella era inconveniente. A razão 
dessa inconveniencia não figura no 1parecer. Mas acredito 

. que e lia se :l'unda nos motivos dados por alguns dos nossos 
constitucionalistas, entre os quaes Aristides Milton e Carlos 
Maximiliano. · · 

Entendem esses dous illustres publicistas que os orça
mentos constituem um t.odo homogeneo, obedecendo a uma 
technica propria e que, por ~onseguintc, não podem ser se
parados. Mas é bastante que alguem tenha '!loQão rudimentar . 
sobre areamento para não se convencer desse argumento. 

Os orcamentos da Dcspeza, não guardam entre si a menor 
relação. Cada um delles tem elementos proprios para a sua 
formacão, podend0 ser. por conseguinte, estudad·o separada
mente. A relacão que deve haver, de facto, é entre o da Des
peza c o da Receita. 

Mas entre nós isso é apenas doutrinaria, porque, si 
ha uma cousa que nunca anda equilibrada é o· orçamento da 
Despcza com o da Receita. · 

1Por conseguinte, essa seria a unlca inconvcniencia; mas 
essa mesma não existe porque os orçamentos ... 

O Sa. PAULO nE FnoN,'IN - Peço a palavra. 
0 Sn. MAHCILIO DB LACllRDA - • • • da Dcspeza são feitos 

anteriormente ao da Receita, c esta calcada naquella ; mas, 
nem assim, ha entre c lias a menor relaQão. O deficit orca
menta rio é uma prova: constitue um mal chronico em nosso 
'organismo financ.ciro c vem· desde os tempos da Monarchia. 

Nos Estados Uni·dos a politica orr;amental'ia não obedece 
·a essas in,iuncçõcs, segundo Rc lê nm Bl'ycc, um dns mais 
notavcis conhecedorcR -da Comt!tuicão Americana o um dos 
mais profundos ob~ervadorcs da pratica do regímen repu
blicano naquclle pa1z. 

Diz elle que, en lt·c a Reecila e a Dcspeza não h a a menot• 
relanãn nos }jst.aclos Unidos. A Pcsprza é estudada em uma 
das "commissões da Camara n a Receita cm outra. Portantr•, 
11ão h a nem mesmo rclacão cmtre r.•;;s:1s duas Com missões .. 
· . ~Não ha, na prill.ica, nenhuma connexid'ade entre à poli
tica da receita e a politica da despeza, pois estão entregues 
a commissões dHferentes, cujos pontos de vista podem ser 

•• 
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opposl.os, c a mnioria rla Cam:u·a não tem l1!adm·s cncancga
dos de notar· as contradiccõe~ ou fazer.· triumpbat· tal ou qual 
opinião, No quadragesimo nono Congresso, um ardente livre 
cambista foi presidente da commíssão de 1'eceita, encarre
gada de propôr· os impostos, ao passo que o~ proteccionistas 
não menos intransigentes, presidia a rias apropriações, in
cumbida da clcspcza,» (La République Am.e1•ícaíne, :vol. 1", 
pag; 269). 

Além di9to, Sr. Presidente, h a paizcs em que a intciativl 
orçamentaria é indlletineta, na Camara ou no !:lcnado, como 
succede 'na Suissa, na Allemanlha c em dj,versos Estados :par
.ticularcs dos Estados Unidos, na opinião de Stourm. 

Ha ainda um argumento poderoso para demonstrar a con
veniencia da minha emenda: é o pro,iecto apresentado ao Se
nado pelo Sr. Francisco Glycerio, de saudosa memoria, e 
que se acha hoje na Camara dos Deputados. 

Ess~J pro,:ecto dava competencia simultanca á Camnra t1 
ao Senado para iniciar os orçamentos, seni dizer qual das duas 
easas do CongressJ rlnvia ler prefercncia para iniciar csla ou 
aqn('IIa lei de mcioR. Apenas detrrminavn que ficaria enm a 
oeompclencia a .Casa que começasse a discussão do areamento. 

Rofrrindo-gp a rssP pro,irclo diss1~ o professor Voi:;:a Filho, 
da :Faculdade dr Dirr~iln ele S. Paulo: 

«Si r,ssr projcclo for• cnnvrrlid<' nm lr.L a collaboração o 
rr.~pnnsahil idade do Srmadn na rlaboracfio dn oroamrnl.o ~·~!'{! 
rJ'frcliva n o.sa imp~>rlanlr lei pnRsaní. vo!'darleiramenl.r. pnr 
todos os lramitrs ela discuss<io parlamrntar (Mamwl de 8cir:n
cia das Fhum(·as, ;Jag-. 255.) 

Dcanl.l! cle;;tcs ar·~onuncntos qnr aeaho de oxpcndm·. entendo 
CJUO o Senaflo não ptíde considerar.· inconveniente a minha 
emenda. (i!lnito lwm..: m.nil.o lJem.) 

O Sr. Paulo de Frontin- Sr. Presidente, como Presidente 
da Commissãu, vejo-me obrigado a fornl'cc!' alg~r~s e;;clar·eci
mentos ao illust.r•e Senarlnr· prln E;;larln do EsJl!I'IIn $anl.n e, 
ao mesmo tempo, ao Senado. 

A Commissão julgou, unanimr.mcnle, que a medida podia 
ser adoptada por não int'r·ingir a Constituição; mas a sua 
maioria entendeu que era inconveniente ser incluída nn Co
digo de Contabilidade. 

O Sn. MARCILIIl DE L.~CERDA -- E' just.amont.e o Jogar onde 
clla é oppm'l.una. 

O SR. PAm.o DE PnoNTIN - Não ó opport.una porque é 
uma questão de Regimento e o Regimento SCI discute de forma 
diversa daquclla ilOT' que se deve rli'scul.ir o Codigo de Con
"tabilidade. 

Por oull'O lado. objecções foram levantadas quo determi
naram a oxclnsiio da mcclirln do Corlign dr. Contabilidade. 
Essas nb,ieccões .~e hasravam no facto ele ser· o Ül'~•amento da. 
Despeza nma unica lei. Por• cmquant.o, não temos decretos 
separados constituindo leis de despeza. 

O Sn. 1\bncrr,w D~; LACERDA - Emendadas e cliscu Lidas 
separadamente. 

O Sn. PAur.o DR Fn:oNTTN - V. Ex., llipezar do seu aparte. 
nüo destróe o que ou nff-irmn, isl.n t1, qur. n lei ela despcza 6 
uma c unica .. : 
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ANNAT!JR DO SENADO 

O Sr{. !\f.~itcrtro DE LAr:mn:oA - Para o offeíto da snncoiio •1 

O Sn. PAuw DE FnoN'l'IN - ... não ha lei sem sancoão. 
O Sn. MAncrr.ro DE T"Aclmn.\ - l\l·a~ discutida scparada-

rncnt~· · 
O Sn. PAULO n1~ FmiNTIN - A discussão ,; uma · cm1sa, 

sancçãn outra. · · 
Não contesto que a rliscussfw so faca parcclladamente; 

declar·o que a lei de deSJJC?.a Jí uma ti niiién; · · 
Que àclcantaria cl i seu l.iJ• sciparadilinrmtc na ·Gamara ou no 

:Senado um dctar;miriàclo orçamento, Ri a 1il!.ima palavra 
seria a ela Camara iniciaclor·a '/ 

T!•ata-se, portanto, de uma modificaç;ão sonsivel sobre o 
que acl.üãlineiitl.l :'H:i dá, r.Ie que a ult.inia jlalavra, em mataria 
de Or.çamnnto ria Dr!S.[Jilza; yiArlehM rí. Caniàra ·elos D~pti• 
tados. . 

0 Sn. i\!AliCILJO DR LACERDA -· Nem SCTnPJ~C, ÚS vezes uma 
Casa eoncorcla com a~ omenclas da out.ra. 

O Sn. P.\UJ.n JiE Pncr:-.~•J•rN - Dohstil.ücionahncnl.e pertence 
:\ Gamara. 

0 Sn. i\!MlCILIO DE LICEIID.'I. - Desde que o Senado con~ 
cm·dc com a re,i.eição da Camar·a, a rcclacç:ftO é feita aqui. 

O S'n. PAULO m~ PilONTIN - Concorde ou não, a ull.ima 
palavJ•a cabe (t Camar·a, como em l.oclàs os outros projectos do 
Snnadu a ultima palavra pcl'lencc a este. 

A Commissãn, ,iulganclo C]LHJ é uma qneslüo ele imporlan~ 
c ia, e qrw devm•ia ser· clebal ida com lar·r;ucza, ponderadamente, 
o que. 'foila agora viria n:tllll'almenle pm'Llrrbar a mar•cha elo 
Cncl ig-o cln Contabilidade. 

iE:sta medida nün ,] Lambem essencial. O Codigo ·p1lde 
existir perfcitamcoln sem ella. 

Pelo exposto, a Commissão Lnmou a r.lclibcraçãn rln 1wo~ 
por ao Senado a rc,iciuão ela cmnnda. 

Coml.udo, si o illuslro Senador julga qne a medida é in~ 
clispcnsavcl, liar!a mais ·facil do qun aprcsental-a cm projecto 
nspecial, modificando 1.1 'projecto Glycorio, que. ha tantos 
anno~ dorme na Camm·a elos Depu Lados. :seria a 1'orma ·do 
Iiermitlir• que o ·assumplo 1'osso· devidamente debatido o omen~ 
dado, o que se nüo p(lrlc .dar em uJt,ima discussúo no Senado, 
n_M, se [llll'lllittindo ri Camara modificar a medida, i:leixanclo~ 
se-lhe a faculdade unica de approval:..a oú roJoilal~a. . 

. ~st(r. ahi a inconvcniencia quo roi ,lulgadà, pela. ·cohl~ 
1mssao. . · • 
. . Em úoriie dà Commissiío, peQo, portunt.o, no Senado a re-
.1 CJQão da emenda. · 

E' rejeitada a emen<.la. . 

O Sr. Marcilio de Lac·erdil CP.'cla nrdamY requer -veri
ficação da votação. . 

('Procedendo-se á verificação, constata-se terem votado a 
favor ü Srs. ·Senadores . e contra 27.) . 

O Sr. Prê~idenl.e - A c·mcnda foi rejeitada po1~ 27. :vpto,!l 
contra o •. 

•. .. 

•• 
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Sli.o rojciLadas UH srguinlcs 

Jl:..Vl!lNDAS 

Ao art. 15: 

, Supprimiun-sc •as. palavras «a fórma de pro,icet.o de !Ri 
comrJ» «em art;ig;os succe~sivos na primeira parte~ e ena se-
gunda parle». 

Ao art. 84: 

No § 3", om vez de· «nove», diga-se·: ccinco», o ni} se
gunda parte, em ver. de. cnove» e 450 :000$), diga-se: «Cinco) 
c dO:OOQ$000»., 

Ao art. 86: 

Supprimam-sc o principio o o § :1. • •• Intercale-se o . § 3' 
entre o 2" e o 3" do art. 85 ., Transforme-se o § 2• em ar
tigo $6 ,, . _, 

Ficam prejudicadas as seguintes 

EMENDAS 

' Accrcscente-sc ao art. 106. § 1 •: . . 

«Após as palavras «por espaço de tres ann()Sl>: cdevendo 
as mesmas recahir obrigatoriamente· nos funccionarios de 
que se compõe actualmente o quadro da secção de escriptu
ráção por partidas dobradas do ~'hesouro Nacional». O mais 
como se acha no referido paragrapho. 

Ao art. 50: 
Na alinea a, em vez de «5 :000$~, diga-se «500$); e, n:i 

nlinoa b, em vez de «10 :000$~. diga-se d :000$000». 
HcsLabeJecam-se os artigos 8-L a 105 ., 
E' approvada a proposição, que vae á Commissão de R8-

dnccãd. 
·E' annunciada a votaçã.o, em 3" discussão, da proposiç~o 

da Gamara dos Deputaclos n. 92, de· 1921, que abre, pelo M~
nistorio da Viação c Obras Publicas, um credito de réts 
3. 700:000$, para as. obras de duplicação de linhas da Central 
do Brasil o d:í outras providencias. 

E' approvada a ses·uinte 

EMENDA 

N, f 

Acldiciono-se «mil contos de róis para a duplicação ·dâ 
linha r.ntrc as estações rte .flang·(l1 e f;anla Cruz».. · 

E' rr..ioit.ndn a segninl.e 

EMENDA 

Oncl o convi e r: 
•· N 2 .I • 

· Al't, O Governo fica antorizado ignnlmonte a· alirir os 
ercditos necossario~ par~ a dnplicar;üo elo rumai do Santa Cruv.,1 
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E' approvada a pt•o[losi,;ão, que Yae á CommissãCl de 
Redacção. 

Votação, em 2" discussão, da proposição da Gamara doe 
Deputados n .. 97 de 1921, que abre, pelo Ministerio da Via
(,lão e Obras Publicas, um credito de 547:570$499, ipara liqui
dação de contas da Commissão de Linhas Telegraphicas Es
,trategicas de Mat.to Grosso no Amazonas. 

Approvada. 

O Sr. Lopes Gonçalvea (pela m·dem.) requer, e o Senado 
concede, dispensa do interstício para a a• discussão. 

Voiação, em 2" discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 107, de 192,1, que institue um premio a favor 
do guarda-freiog Isaías Francisco Ferreira, da Estrada de 
Ferro Central dÇl Brasil. · 

O Sr. Sampaio Corrlla (pela ordi!Jif.) requer e o Senado 
concede, dispensa do inters1.icio para a 3• di~cussão. 

Approvada. 

Votação, em 2" discussão, da proposição da Camara doa 
Deputados n. 113, de 1921, que abre um credito de 23:000,, 
para pagamento de Pl'emios aos campeões brasileiros de re
vólver nas Olympiada~ tle 1920. 

Approvada. 

O .Sr. Sampaio Corrê a (pela. fmlem) requer e o Senado 
concede, dispensa do in1ersticio para a 3• discussão. 

:. 

ORÇAMENTO DA FAZENDA PARA 1922 

2" discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 96, de 1921, fixando a despe!a do Ministe1•io da Fazenda, 
para o exercüdo de 192.2. 

O Sr. Paulo de Frontin (') -- Sr. Presidente, nesta dis
cussão, não .pretendo fatigar a att.enção do Senado, entrando 
desenvolvitlamente no exame do orcamento da Fazenda. 

O brilhante parecer arm!sent.ado pelo honrado Relator, o 
illustre representante do Estado do Rio Grande do Norte, for
nece valiosos elemento;; para a apr<lciação das rlel'l[l,ezas que 
consf.i1.uen1 este orçamento. O que venho, .portanto, fazer é 
muito mais simples. 

Tornam-se nccessnrins algumas emendas em rclaciio a 
varios se1•.vicos que ra~em arrccf.os ao Ministerio da Fazenda. 
· Estas emendas teom principalmente como ob,irctivo ai
tender á consideração de equidade ou a ncecssidades de ser
ViQos que não es1.iio clevidamen1.c satisfeitos dentro das ver
bas votadas pela Camarn dos De1mtados e constam do proje-
cto ora submetido á discussão nesta· Casa. · 

Estas emenda~, que são em numero de seis, csLão devi.
dnmcnte justificadas. Pnm niin cançar a a1,tencão do Senado, 

(') E;;~B -discurso n.iio foi revisto pelo orador. 
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visto l'JUC {llt'ei de debalel-a;;, opportunamento, pedindo a at
t.~ncão do illustre Relator do o.roamento em debate, na occa
sJão em que cllas forem exammadas .pela Commissão de Fi
nanças, deixo de l~r agora a Justificação que acompanha cada 
uma dellas. 

Ha, P?rém, m~a que· sou _obrigado a ,justificar neste mo
mento. E a relat.1va á questuo. que, como De1putado, tive a 
opport.unidado de, na sessão passada, levantar e que não 
obteve o assentimento da Commissíio de FinaiiJÇas da Camara, 
naquella occasiíio. Refere-se ao serviço de juros e amortiza
<:í\~ da nossa divida externa, que é paga em moeda. estran
geira. 

Por uma equidade, muito natural, por«Juanto os litulos 
podem ser pagos, indiffCI•en•ement.e, em Par1s, ou na Delega
cia Fiscal em Londres, o Governo nos emprestimos, cm fran
cos, considera a conversão cm libras e assim tem feito esses 
pagamen.tos. A emçnda que vou apresen~r, transformada, a 
verba «hbras cst.erhnas, em ~Juro. ao cambiO de 27:t, conside
rando a libra esterlina como sendo ·a libra ouro, ao passo qut 
O$ ;J~gamentos são feitM na delegacia de Londres em libras 
papel. . 

Niio ha, na Inglaterra um du,plo typo de moeda, como 
E existe na Arg(l.ntina c entre nós. Lá existe, apenas, a libra 
esterlina papel, .com curso natural, porque a outra libra ouro, 
o Governo não permitle a con'l'crsíio, nem á sua cxpor·t.açiío. 

. 1\~sim, nós estamos mantendo urna situação anormal, 
apezm· da Lerminacão da guerra, ~ando os compromissos d'l 
nosso ~crvi~~o de· divida externa ~atisfcit.os cm libra papel. 

Parece. á pJ•imeíra vista, qne não ho o menor i.nconve
nientc cm que a verba votada soJa superior :í real. Xão estou 
de accôrdo com esse modo de. pensar, não ~ó porqur a de~
peza deve ~cr r•(laJ, e noã ficlicia, como. po1· ont.ro lado, a 
todo tempo, isso pó~e da.r dirnito a reclamacücs, devido á 
equiparação dos valores uns tnbellas e:\ipl icaLívas. . 

Ora. cmqua.nt.o as t.abcllas explicati.Hls não pas~a'mm rlo 
(lonhcciment.o da Commi~são de lfinança~. nu de um ou outro 
Deputado ou Senador· intet•rssadn na questão; emquanto .nüo 
E>rain publicadas no Diario do Conorr:sso, mas considerada;; 
simples elemento de csl.udo, não havia a menor iuconvenien
Cia nisso. apezar de não concordar com essa medida. 

Mas, este anno tem se dado uma fôrma diversa ao as
sumpto. Em togar das tabcllas serem apenas ditribuida~ çm 
1:1Ulllero limitado, são publicadas no Diario do Congresso, 1~·· 
.7.endo, portanto, parte intngrante dos nossos trabalhos; sao 
conhecida!\ :por todos, quer pm• aquelles que se interessam di
J•eetamente por cssas quesl.qes, qncr· pelos que tenham quacs
qllet· interesses n respflit.o, que podem, portanto, ~~stabelecer 
uma base, infundada," é verdade. mas, em t.oclo caso tlma base 
íJe reclamacõcs. 

Ora, no corrente anno, n. libra esterlina .papel, en~ r~la
<:ão ú libra estorlinn om·o, soffrllu umn ~erJ!'. ll,c yariMOilS: 
iltU.ngiu. cm nm certo período, a. um valor mtrr10r a. tre:; 
<lollars H cincocnt.a. conl.avo~; 1\'lnntrvo-sn dlll'a~t.e mozc~. o:1-
cillllndo em torno de tres dollars !\ setenta e cmco. Ultima· 
mente como já aconteceu no firn do anno passado, natural
mente' .po1· circumstancias que foci!it.araJ\1 .o .iO!;"O lle imp9d1'-: 
tacão e- exportação, a balan~a comrnorcwl mglAza, on e. 
at&m disso, se tem de levar em conta urna gra-nde somma 

' 
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AN~AES no SENÃno .. 
de iiCrviços de ,juros I! amMI.iznr:i.íc~ de cmJ)resl.imos cxl.crnos, 
(1!10 vno ter a Tnglatlll'ra nrn época d~i.erminnda. no fim do 
annn, apresentou uma. elcva(;ãn mn suas cotações. n honl.em 
~c verificou que a libra PSI.erlinn af.f.ingiu ao ma."i:imn do seu 
~·nlo1' os te anno: qu:tf,r•o rlollnrs c srlis centavos por libra es
lt:'rlina, ouro. Cm·rrsponde. porl.anl.n. a nm vaiOJ• scrisivel
menl.n inferior <í. sna cotn(i:ÍO normal, que c) de quatro dnlla.rs 
e nil.enl.a e c1ineo c· uma J'.r·acção. Nestas condir,.ões, comprc
hendc-se qnr, ha ainda uma doprcciação de clczesctc o meio 
por conl.o, ~ a depreciação m•ldia. .por anno •. correspondente 
Pns varios .pagamentos dos serviços de ,juros da. divida cx-
l.t>rna. deve t.cr· sido superior a 20 %. . 

Houve 11m momc.nto cm quo a dcpreci~tcão :foi quasi de 
~!í %; depois variou .e terminou agora neste minimo. 

O nosso serviço de juros c amortização é actualm~ntc 
muito limitado, Apenas restam pagamentos a serem fCitos 
em 1 ·de Janeiro c)o anno proximo vindouro, correspondentes 
·ao segundo semestre dost.c anno. Os pagamentos relativos 
:-~os mczcs de abril, ,julho c outubro, ;já :r oram realizados. 

Do modo que a influencia da alta da libra papel. cm rc
ln~ão no dol!al·, o. portanto, a ouro, !V:to ser ainda affeclnda 
p(•J' essa dcpreciar;ãn de dczosclc e meio .por cento cm uma 
quanl.idadc inferior á · quart.a parte do tol.al ela vorbn 1votada 
no nr·çoment.o pnrn o exercício act.ual. Quanto ao exerr:icio 
f11 fm·o, dr.vr.mos, portnnl.o, tomar uma l1asc. 

Eu n:io quiz, para não ser considerado opt.imisf.a neste 
as~11mpl.o. dar o valor de dosrzcte c meio por ccnl.o a essa 
.-:c;wrcint,~ão, q1w foi a maior até csf.c dia no cxcrcicio cor- ' 
rmrt.o. Aclmit.Li a de 15 o/n. como sendo a media da dcpre
cinr,fio do anno vindouro. Enl.rot.ant.o, csl.a média de depre
ni:lf'ão nos vnc dar·· nma rccluccão ele rlosticza correspondente 
n 7'.05·1 :Hii'$810, nnro. sondo á rcsnll.anl.e d'a 'libro ,papr,l de 
ll. Hri:GRI$331 c a da libra ouro, de G08.>18G:8Hl!$01)0'. 

Cnmprehrnde-se que, Lendo sido admittida para_ a co~
vr.r::;~o do ouro cm .Qapol a taxa ele 9, taxa. que nao ser~a 
real n .· exercício fnturn. porque a nossa taxa papel IS bO,Jll 
ele il n n cir; 0uro rcgnla a TJlCnos rio 7 .•• 

O Sn . .'\. Azr.nr.oo - Apn iarlo. 
O Sn. PAULO or~ FllrlNTlN - ••• nós teremos, portanto, 

uma 'lÓlucfin quo aind!t cJoix:a uma grande marg·em. Mas, 
arlmillin(Jo mesmo essa taxa c!e !J, quer di?.er, admi~tindo-se 
que ,, papel valha um terco do ouro, ou o ouro tres vezes 
o papel, o~sos sete mil contos dariam; crmvert.iclos, cerca !'!e 
21 . non contos, papel. · · 

Isw ,i(t é uma vorha :i consiclnror,. tanto mais qu!lnto as 
outra•. c.mcinclas que formulei rcpresentnm augmento doe 
dcspczn, c eu não ~osto de propõr nenhum ausmento· de 
.dospcza, sem indicar 11111<1 receita correlata.· O que proponho' 
nil t•rnllncln rruc .analysci não tí o angment.o de uma. receit,à, 
mas a diminuicãri da despeza. 

A emcnàa que apresento "uüo attinge sinão a um poUM 
mais do mrià colll.cnn r.lr eontos, .·importancin que nem s'e 
nv1si.nhn cl~ 'de dor.c mil cnntos. · · · 

. ··O :=::n, St.llr.PA!(l Connf..:.\ - Hn, portanto, nmn margem: 
muit!'l ~,;ranue. 
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O ~r;. PAuw rm J•'noN'l'IN - Não sô vara este areamento, 
cor110 plll'd os 11l.ti.!'O~ em ,1uc ]l(fJlenrio formular outras emen
da~. 

No ti.!lll(l passado, o ilustre J:tclatot• da RecoiLa da Ca~ 
mara dos Llepu.lados, t•eprcsentant~ do JJ:sLado de Minas Ge
l'Uf'~, r:uio nome pc(jo Võiim para cfecJ1fnar, o Sr. Antonio Car
l.1s, ~"•PP•Jmlo-sn a uma vmcnda seJllCihanl.c cm que a dc
we~iac~''· rm dn 2l'í % o anno pa~.'iaf.lo. allcgou que a libra
nlli'n, nrn mui I n ponco tpmpn;, pelas medidas tomadas na ftl
glat.rrra, tN·ia seu valo!·· equivalente ao da libra-papel e 
VÍI!fi-Vf.t'~a. · • 

Enl~o dissll a S. Ex. que nada havia de melhor elo que 
esperar tN acoutecunentos c depois dos factos verificaríamos 
eJll<Irn Linha razão. 

Yo,io, Ielizmcntc, [1a1·a o J'aJz, que qlicm tinha l'aziio 
ora. cu. Talvez a ml!dia elo anno não J!.!! 25 %, mas com cer..; 
toza da1·:i mai8 ·de :!0, ele modo que vamos t.er um dispendio 
menor do qur o vol.ado. 

Ül'a, nüo vejo ueecssidadc ·para que, no Orçamento 
ncl.nnl in~is!:iJYl'l~ cm 1111'1 motivo · qutl ho.ie, csttí de
mon,li'Héln que nüo Linlla JH'ocedencia, tanto mais 
qllall\,o. r: anno passado. não ~r.ndo publicada no Diario d~ 
C:~llfJI'<mo. não adviria o ineonvonicnte, os riscos que po~ 
<1e111 ac'vi!' ust.c ann" cmn " novo RYRI.oma empregado na 
puhlicu(:fio das lahcllas explicativas . 

.E>.Las ponderac;õcs fc.-il.a". eu as submctto ao esclareci
r/n C'!' ii m·i11 P enmpel.tmeia. cln honrado 11elal.or do Orçamento 
da Fnzrnda. c::prrando que R. Bx. as l.omnr:í. na. clevida con
~<idnra~fin r! nãn ,iulga)':í. qnc n mnr.1vo ela recusa elas demais 
r.nwndns r·l'duncJr 1'111 insnl'ficiencia da 11ecoiLn, porquanto, 
nu,;lr.• ~a;;r,, I<OI':í a diminuição de despczas externas utílmen
tn nll'''•l'l'ilada;; em 1wnr~l'it:i11 de runccionarios que pre
stam relevantes goJ.'VH;o;; .:ís nossa;; . repart.ições publicas. 
( ;]Jr I i /(i 1J Wlll.'i , 

O Sr. Vespucio. de Abreu (•) - St•. Presidente, cm ohc
cliencia ao nosso llegimcnto, venho usa1· da palavra para ,in~.,. 
Lificnt• ria tri!Juna duns cmc•ndas que apresento 'UO pro,icclo do 
On~amenln da. Dt~speza pum o :\li,nisLerio da .Fazrnda parn 
o ·!'ii t.nrn oxm·cicio. 

·A pt·imcit'll ri relativa á incorporação da grntificac1in de 
50 o/o aos yr.neimcntos ·dos fnnecionarios das flclrg·acins fis
cucs, ·gml.ifirn(:ÜO ,it't concedida lw mais ou menns oil.o no
nos, ümllol'n a LHnlo, pro\'iSOt'io. 

· .Preciso informar no ·Senado que as delegacias l'iscncs 
leom visto sou srrvit,o const.antcmento avD1umnrlo, om quan
to ,que a,; vant.ag1.•n;; J•oaes rln qne est<io gozando silo as mcAmns 
flllll n;;nfJ'LIJf./111 cm I800. · 

.Vni .r111· Yista desse a~mmlo de set'vi9o n exi~uidnde das. 
vanlagf'us que, a /.i tu lo provisol'io, lhes .fo:J mandada dar nmn 
g·eaf.ificn1;iio rir~ 50 % :;obre i) {\l.'d()Uado, .que n·indo, pel'cchcm, 
cm!Jor:1 ainda niío incorporada aos seus vencimentos. 

Assim, Sr. 'Prrsiclcntr, si tJSsa incorpot•uçlio 11ão 'i'or fcit~, 
em caso elo inl·alide~, os t•c(;m•sos com :qntl pode-m conta!.' são 
os mesmos qno I in ham cm 1890. 

( ·) Este, discurso não foi' revisto peJo· orador. 
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Ora, não 1S justo, Sr, Presidente, que jti Lendo sido o fun
r.cion~lismo publico do Brasil beneficiado, como o foi, uma 
e mu1tas YDzes, se consinta que o das delegacias fiscaeR con
tinuem nesta situação excepcional, sem poderem incorporar 
ao ordenado esses 50 % que foi dado a titulo proviso1•io. 

Visando I·cpa~ar essa injustiça apresento esta emenda ao 
orçamento. 

Verdade é que podor-se-me-ha objectar que já existe 
uma autorização para a reforma geral de todas as reparti
ções do Ministerio da Fazenda. Essa reforma, porém, conti
núa a ser uma esperança vaga, que não se realiza, e, emquan
,o. i~so se dá os funccionar~os continuam a ser prejudicados. 

0 Sn. PAULO DE FRONTIN - Apoiado, é um meio de se 
adiarem as questões. 

0 Sn. VESPUC!O DE ABREU - Espero que o Senado tomo 
em con~ideração a emenda que apresento beneficiando a fun. 
ccionarios que merecem de facto, não só esse favor, mas 
tambem que o Congresso reconheça o seu direito, 

A segunda emenda, S1•. Presidente, é relativa á compra 
de mate1•ial de expediente a sm• feita pelos diversos l\Iiniste
rios, no momento em tiverem necessidade de adquirir cm 
condições mais vantajosas, na praça, a dinheiro á vista, ob
tendo-se assim que a despeza se torne menor. 

Essa disposição tem sido adoptada em orçamentos ante
riores, e como nüo t'igura no actua1, apresento a minha emen
da para que ella possa vigo1•ar no anno vindouro, attendendo 
ás exigencias do serviço publico, cmquanlo o Codigo de Con
tabilidade não for decretado, prevendo esses casos. 

Eram as ,considerações que eu tinha a fazer em Justifica-
ção das minhas emendas. (lllwilo bem; m1tito bem .. ) · 

O Sr. João Lyra (*) - Sr. Presidente, Helator do Or~a
mento do Ministerio da Fazenda na Commissão de Finança,: 
do Senado, ouvi, como mo cumpria, com a maior attençiio as 
considei·a~ões feitas pelos illustres Senadores pelo Disf.rictu 
Fedei•al e pelo Rio ·Grande do ·Sul. 

Não poderei, neste momento, manifestar-me em relação 
aos alvitres suggeridos nas emendas de S. Ex., porquanto, 
Relator da Commissão, terei de ouvir o pensamento dos mem
bros da sua maioria para sustentai-o .perante o Senado. 

Posso, ilntrelanto, adeantar a SS. EExs; que estudarei 
com todo <) cuidado as suggest.ões que as ditas emendas 
conteem. ' 

Quanto 1i primeira da8 duas emendas apresentadas pelo 
illustre Senador pelo Rio Grande do Sul, isto é, a que trat~ 
da inclusão nos vencimentos dos fnnccionarlos das Delegacias 
Fiscaes da grMificação addicional de qlle gosam, ·é queslilo 
já debatida po1• essa Oommissílo, que em favor della se p!'O-
·:QUnciou unanimemente... · 

0 SR • .'\BD!AS NRVEs - Apoiado. 
O Sn. J'o,\o LYJ'l.\ - . . . ha dous ou tres annos passados. 
0 Sn ABPit\S NEVES - Ha Ires, 

( •) Não foi re~·isto pelo orador. 
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. O ~n. .To"o LYM - Quanto ao adeantamento a que SJ 
r·efer·c. o nobr·~ Senador, par·a compra~ ;i. vista de material de 
expechcnt.e. a medida Já está consignada na proposta d·a Qa .. 
mam, cm condições de serem al.tendidos ns fins que S. Es:. 
tem em vista. 

Aguar·do-mc, como di&.lr., para depois de conhecer a opi
n!ão d~ Commissão, dizer mais demoradamente sobre as pro
vHJ~nctas propostas, sustentando o que fór deliberado peb 
mawria dos que a oonsLiluem. (Muito bern; muito bem.) 

Veem á mesa, são lidas, apoiadas e postas em discussão 
com a proposir;ão as seguintes 

EJI(ENDAS 

.Ao art. 31 : 

N. i 
A' verba n. I: 
Reduza-Re a wJrba ouro a 37. Hl2:194:$225. 
A' verba n. n: 
Reduza-se a verba ouro a 3.448:090$085. 
Rio de .Tancim, 18 de setembro de 1921. 

F·rontin. 

N. 2 

Paulo de 

Deslaque-~c da consignação destinada a - Aj,11das de 
custo - da verba 7• <Tribunal da Contas• a impor·tancia d•J 
6:000$, para ser applioada .ao pagamento de grat.ificacão ao 
i'unccionario desse t.ribunal que servir como secretario {!a 
Camara, reduzida aquella consignaeãc, que é de 20 :000$000, 
a 14 :OOú$, e ficando assim redigido: 

Ajudas de custo. . . . .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. . .. U :000$000 
Gratificação a um secretario de Camara. • • . . . 6:000$000 

Ju.vUficação 

Trata a emenda de scrvioo previsto no Regulamento do 
Tribunal de Contas e que f.em sido executado semprr. por um 
esm•iplumrio, designado em commissão pelo director da re
spcef.iva sccJ•ctaria. como determina o § 5• do arf.. lt9 do 
mesmo regulamento. com annucncia das Gamaras desse tri
bunal. Nãn ha no orcamenf.o verba propria para a remune
ração desso serviço, r. como par•a esse fim tem sido desta
cada ela allndida consignação e á requisição do presidente do 
tr•ibunal a importancia de 6:000$, torna-se preciso, para re
gularidade da esoripturacão, que passe a figurar no orca
ment.o a nova consignação proposta - Gratificação a um 
socretaJ•in de Camara, · 6:000$ - fazendo-se para tal a dedu
ccão a que se refer·c a dita emenda. 

Sala das sessões, de outubro de 192L - Busebio de 
ltnd1•ade. 
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· · Augm~nte-;~ do 27: 6oo$ ~· con~Ígnacão «Pessool• :~a Ta
bella B ..,.... .ae:,.r.isão, PBl'a occor.r.er .ao ;pagamento .;de. ma1s, qua
t.ro .. reviso~:.cs, ordenado: :c. ~fifi~cila, : i'9 :.200$, ·C .dous CPll"-
terentes, .or.denado.~e .gr.atll'ic~çiloJ .. 8:400'$000. ··~ · • '· .. 

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

Sa'lá 'das . sessões, :i·S ·de: novembro ;de 1921 •. - Paulo de 
Frimtm.:· · . · · ,., · :. · · · ·o:- · , · · · • ·· 

·<~-· ;·:: .. :.. :· ,' : .. • . .., . . ' . 

Justificação · · ~· ' 

0 augmento de. seis empr6~ábs (qÚÚtro révis~;es e, dOUd 
conferentes) ó para attender ·aos . scrv1cos. :oda , riova· Jtu~ipa · de 
compositores cmonotypistas,,,. inaugurada solemne .e. recente-· 
mente no dia 1 de setembro corrente, na Imprensa ~acjonal. 
'com a assistencia do Sr; Presidente da RepubHea; · · ' ·· · . 

. Elevada;·. com··.o ;augmento .de. 2-7.:60,0$,. de ~que. tr.ata · a 
· eJ.nenda su:pra~ a vqfba destinacl~.ao.pag~~n!.o da.~cyisiiõ da~: 

Imprensa NacwnaL a 121:200$, amda ass1m ·lflCará'··taenor quo 
á destinada ao· papmonto ':da·· revisão .. do; rDial\i.!!. :.Qtf.iríial; quo · 

. ~.d~.~.~~,:OQ()$00tl1, .... :: :.· .:• '· : .. :. ·. · · · . ., ;\ . 
N'. 4 ·:•,•. :.:.-: 

' . " . ·: .~ .• . ' . - '! .. '' - . . ' .· ' 

. o preselit~. substitutivo<vis!Í' apenas restabelecer ·a igual..:. 
dada c;le situação entre o. quadro do ·pessoal dai Alfandep do' 
Rio :dé·iiJmneiFo e o:'cda'il\miebedoDia ido •Diatrict.o !.FGlleral;· cqm · . 
a·,ju:stlr!liqiltparação.:n:os<vení>imentos·1Jo pessoal ;dal)uella·t>' ' .• 
~ :Nem :de ·modo difterllllte:póde:riler.~Bdmittido,ci•uasó,'''POis 

niuito .. mai~ <intenso é·t.o·JserviQo. dos•oinpregad\Ís: ·aduaneiro~. 
$ímlp~e:;sóti w.qm~mencu~ tnos ipr.ocessps·,lfe ··desp.aobo~ ;,de IIJ\~ 
3ador1as . do •venc1mento donpruo das iârmazanagên!l;- 'lllOt' ''que · · 
~.ii.O ,,;dir~.ctamente responsaveis fiU!indO !lliO expedj~o~ .,n8f.Jil8jle. ··· 

s~~~t~gi~rg,o ê~~d:J;:~~~~~Ii~Jg.-~~~~~Jg::qfiet~~rc;,ikde··· 
conferencia: dás . mercadorias 'despachadas,· trabalho .esse·. exe- : 
cutado nos armazens ·cheios de.;pó e. de calo!'; enervante e; ex
tenuante; liomo. o. da. fis'éltli'iticãl{'éxterior, dl.!baixo de sol ·o' 
de chuva· e. até de temporal maritimo. . , . 

. · · ' .. •Embara~·,tal!lbem•,hiténso;~niulto" m'ais:,: suave, ;por-•1 sua~.es,-. 
peme;.ré 'O ~setWlCO f.exeeutado. ;pelo.<pessoal <dá: ·.necebedoliia 'do 

· Districto.,Redér!ll, 1c9ja ::situa~lio> de ~hclliQrarios' l'_émpre <esteve, 
. e~tret~nto;: eqn•par;ada·:' a.·':do •'da ·oJ\Ifanlféga. :dó .:RIO''·ife ;Janeiro, 

divergmdo :pr.esentemcnte::,por•,;effaito.:da lilt.lma~e: rilcertté :.re::.:' 
• forma 'Blli. procedi.d11; rmas ~cuja injustaisituâo·lio "parir -a )\l'fan- . • 
. · d~ga t~o.·Rro.Jie•.iJaileiro ·o :presente:;substitutlv,o ·:faz, sartar. • . · . 
. · :· ·· · ·~mdil• o rpresenta ;substitutivo ivelll·•dar • ao 'pesSoal• datAl.;. 
l'andega 'do 'R'iq rde .Janeiro 'o :mesmo ni.míero.Lde ·quotas •por · 

. olasses'do pessnal.que•de:·ha:niuito~>já eli:i!ite•pru'a\o ·lKissoal•'da 
Alfa~dega '<.de.' San€õs;;,estabéleeen~o, · 1.assim, ·'uma· nO:turat 'Uni_; 
fatm1dade: ide ;;n~muMl'al:io L parli'<tl!l)nrepdós ·::;que '. •éxí:irllt!m · 
l·dentl'cos m1'steres ' · : ··'· ''•' ...... ,.~.:r- 1· ..... ··. • · .. -··"·:r . .. : ··:· • ' . . ~~ ,, ,. J ' j, "~· ' ·"'""' I ·" t ' '•' ;. 

••·• ' 1Hi~ ·~·f8 ;de nôVé~bio ·dEi 't~2t :;P& ~~~i~ rie· ·trd~~ú~, . 
I ~. . . • -' ,· .... ~.~'}'li/ . '· , • .. - ~·~":;",~~~.:: 

' ~ .. ~,_,·:.l•t-
..... t... 

i 
. ' 

', ,, ./ 

, . _.,l" , I' 

-



SllSSÃO Jll\f · 18 Dll NOVB.lil!JltO IJ.Jl iU~l 

A' vcrJJa 17. (Ali'audegas) : ' ' 

Au~;mcuLa-se a· impul'Luucia de JO,:oou~. .ú sulJ-rubrica 
«Wlal.erial», da All'andega tlo Pumnaguú, pura reforço ·da quan
tia desl.inadu (t acquisi1;ão, ropai'O c conservação do material 
Ji :000$), c pura coJllbustivel e lubrificantes (ti:000$000) .• , 

Na somrna (!Japcl) dc~sa SLllJ-rubrica, UI II vez do 16 ~600$, 
1lie;a-se - 2ü: üUO$, fuzondo.se a competente raeLifieaçúo no 
total (papel). da doLação do. cilada Alfandega. 

J'Usti{ícação 

Para as· despezas de combustível e lubrificantes, a pro
po~il:.ão cm discussão, consigna. repetindo os orçamentos ·an
Lci·iores, a importunei a de O :::iOU$; e para acquisição, reparo e 
conservaçã.u elo material - u ele ü :000$. E' passivei que estas 
quan!.ias fixadas, fos~em :ml'l'icíeuLes para atlender ás neces
sidades acima expressas, ao tempo cm C!UU a caixa de gazolina 
custava 15$, e não :38$, como ag·or·u: a ue oleo lubrificante 18$, 
o!'n vez de ·so~; a Je ket·ozcrw :8$, eut vez de 28$; e o carvão 
20$ a tonelada, e não 150$, como actualmente, · 

Por .esLe simples eoLe.ío ·de preços, ·antigos e actuaes, fica 
exuheràntemcnte constatada a deficiencia ·das dotações orca'" 
menlurias, cujo reforço se pede, 

~Úém de qu·e, essa ue!'icimwia dr! ·dotuçiio vae. ·o:final. ·se 
t•cflectir no serviço de guurdu-moria ela Alfandega citada, 
eu .i a acção fiscalizadora núo púdc ser regular, como ti ueces
surio aos interesses ela Fazenda Nacional.. 

Helcva notar que o Governo Federal. aU.endendo ú justas 
reclamações do chefe do ,;c,·viçu aduaneiro do Estado do Pa
raná, l'esolveu ·augmentar, este auno, o material ·fluctuante ld'a 
gual'da-moria 'da Alfandega de que se ·trata. :portanto, ·é essen• 
eial uug·mentar correspondentemente os elementos imprescin
divcis (t sua conservação, sob pena de prejuízo inevitaveL 

:\ ·risealir.ação ela llahia de .Pal'Unaguá é. difficilinia; 
basta dizer, .que ó ,uma. elas mais extensas do Brasil, tendo de 
L, a tO. nHliB de 30 milhas. Possue tres cariaes de entrada· e 
'numerosas ilha·s e ilhotas, :rormrcnd'o estreitos de diversas 
larguras. Neli a vão ter muitas veredas e desagunm mais de 
80 l'ios c riachos, riaveg·aclos continuamente por toda a especic 
do embarcações pequenas. Quanto ao seu movimento mari
timo, é sabido que . o porto de Paranagu:.í estú. em 6' !og·ar, 
entre Lodos os ·da Republica, figurando, neste particular, logo 
em seguida ao do Pará. 

Finalmente, sendo um porLo <1Ue mantórri linhas directas 
de navegação para a. Allemanhn, Argentina c Uruguay, o tra
fego das cmbar.cações aduaneiras encaTregndas da. i'iscalizaoão 
c J•epressiio do contrabando, não deve estar sujeito ás defici
cncins uponta,d'us, com g-rave reper·cussão nas rendas geraes da 
Nação. 

Eis a razão da presente emenda., 
Sala das. scssõe$, 18 .de novemb;ro ·de 1921 .• , ,._ Çar_los_ Ca-

va~c.an~a. .. , . · · 
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V crba 32' «Obras»: 
JJo~f.aque-sa a impor·tancia de l :800$, pam gratificacão 

ao continuo da Directoria do PaLrímonio que serve eomo en• 
carregado do ar·chivo ela mesma Directoria. 

•Sala das sessões, 18 de novembro de 1921. - Paulo da, 
l•'1•ontin. 

Juiil.iflcação 

A Díreeloria do Patt'imonio pos~ue· um archivo que, aliás, 
e um •dos mais ímporhtntes, visto nelle existirem esct·ípturas 
c documentos probatoríos dos bens que a NaQão possue. 

E' jusl.o, pot·tanto, que so dê essa rcruunct·acão a e8se ser. 
venLuario pelo desempenho dessas funcoões. · 

N.7 

Arl.. .Fica [Jara Lodo~ os cl'feitos ineorporada aos vcn-
{ljmentos a gralific·ação de 50 %, que percebem desde 1911 os 
funccionario~ das Delegadas l''isca~ nos Estados, sendo desde 
logo divididos os respcct,ivos vencimentos em dous terços como 
ordenado e um ter1;o como gratificação. . 

Sala das sessões, Hl de uove'mbl'O de 1921. - Veo·pucio de 
Abreu. - Abdios Neves. 

N. 8 
Onde convier: 
Continúa em vigor o at·L. 98 da lei 11. 4.2<i2 de 5 de ja

neiro de 1921 sobt•e o fornecimento de material destinado á:s 
repartições ou ser·viços de qualquer ministari•o. 

Sala das sessões, 18 de novembro de 1921. - Vespucio de 
Abreu. 

Art. 98. O fornecimento do material destinado ás t·cpar
tições ou serviços de qualquer minis~erio ficará subordinado 
ao regimt•n da concurrencia publica, podendo, adquirir es;;e ma
terial sem concurrcncia [JUblica, embora para isso seja mistet• 
t:azer o pag·amcnto á vista. 

§ L" Quando !'ór dispensada a concurrencia publica, o 
Governo publicará. com anf,ecedencia de dez dias, pelo menos. 
daquclla em que tiver {fc fazer o a,iust.e ou contracto, a relação 
dos ob,ietl'los a adquiri!~ t\ o [Jreço ele cada llm. 

§ 2." O 'l'ribunal tlc Contas fará as distribuições de credito 
solicitado.; pot• aulol'idoades compoLentes, ail'im do que possa 
ser cumprida a parte final do arLigo precedent-e. 

N. 9 
Onde convier: 

Fica o Governo autOJ•izado a permiLtir á Associação Fu
nct'aria dos Operarias da Imprensa Nacional ..- imprimir os 
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::;eus rclatorkr~ atmtmc,; ,., re5pccUvo cxpedicnl~, não cxcc-
dcnclo a dc.,poza de .íOO$ an!lltucs. · 

Sala ~cs6ÕCti, Hl de no\'cmbro de 1Q21. - Mw·cilio de La-
ceJ•tla. · 

.I uslif ico ~ao 

.". Ass•Jciat,:fio Funcroria rlos Opct•nrios da Imprensa Na
cional, insLnll:l!da cm ngo8Lo do '1889, com srldo no edificio dn. 
Imprensa Nacional, presta aos seus associado~ innumeros l;c
ndicios. 

Os saurlosos esladlsl.as Campos SaHr.s c Joaquim 1\Iur
l.inho, quando no Governo da Republica, t•oconhcccnclo a ulili
cla.dc dcsla associa~;ão, cm dr]spaeho publicado no Diario Ofli
cial drJ 8 de Htaio de HlOl, cunccderum autorização pum con
fcc<,ãn drJ .~eu mal:rn·ial dn cxpedienlo o impr·r·~:>ão uo HOI! rc
lalorio annual, pratica e~~a qne veio :;muJo ex•~cutada al.é o 
mmo dr) 1\llH, visto o UJ'L. 7il thL lei u. :J.D!ll, do fi do janeiro 
uc l!J20, ll1cs vcdat· cs:;e direito. 

A rd('!'ida ~\s,;oeia~ão •i dl! gl'ande utilidade, pois com a 
modica eontt·i!JUi~~iio ·clr. ~50 dds mens<ws, dá para o func·ral rlc 
~l!US membros u. quantia de 150$, lendo, ulé Jins de 1!HO, pago 
funcraes na importunei a dn H :050$000. 

A appt·ovaçiio closla emenda scl'ú acLo d..: cquiuade do Con
gresso, que jd. r•onL·cdcu os mesmos ütvorc:; a outras iu.;;litui
(;õcs estranhas ao cstal!clecimcnLIJ ., 

N. 10 

Accrcsccelc-s.:: onde conviet•: 
Art. 0;: lt•es acluacs auxiliar·cs t.la Commissão E~pc:cí.ll 

Llc Exame lb Cofre de· Ol'Pl'ii.ns, qiJ(, não fazem parti' c10s ,,ua
<i:as das rcpnrtíçõ~s publicas J:ccleracs, serão mandado,: addir 

·ar.J Thesouro Nacional o npJ•ovctlados nas vagas do C[J •• urtn~ cs
L~:purarios que Hil ,•et'ifica·:ct'n nessa reparLição. 

S:1la das S9~sõc~, It: de novembro de '1\J21. - J!Jrci/i<J !la 
l W: Cl'dll· 

Jus ti[icaçtío 

Offcrcço como juslil'icat;üo a seguinte exposição: 
«Exmos. Srs. Membros uo Senado I<'ederal -· Os abnixo 

ns;;igm\.-!1'1~, auxiliares da Commissüo Especial elo Cofre do~ 01'
phãos, vcem muit,J respeitosos a VV. EEx. não pleitem· um 
tlircito, mas soliciLm· um favor quil se tormu·ii um acto que 
iiles .parece ele justiça. 

Antes, porém, do entrar no nssumplo desejado, permiHnm
I!J~s VV. EEx. !ovar a vossa attenr;ãà para o quo passam a 
exp,,r: 

A CommiFsiirJ roferida foi organizada cm 1915, ·eendo como 
?ros1dcnlo o Exmo. or. dos embargador Ataulpho Napolos de 
?a.iva, o como representante do 1\Iinislcrio Publico o Exmo. 
~r. Dr, -Joaquim 1\Iafra da Lact. 

Diversos J'unccionarios do Ministorio da Fazenda foram 
mandados lra.bal!Hil' junlo a ossa Gommissão, "'::Ira darem cum-

S ...... Vol. Vll. 21) 
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JH'inwnl." 1111 filll JHII'a que 1'11i a n1e~111 ci'C\Utlrt - ~lJulunccal' o. 
CuJ't·n elo~ Orpliiin~» . 

.Fui rccJubitaclu .d" 'l'l'il.llnwl de Conta~ uu1 rept·esenLantc c 
mais outrus i'unccionario~ dos .lllini~lcl'io~ LI:L .Tustil.)a, Al,;ril:ul·· 
tur:-~ e Via•:ão, para ali i. fnt·mn mamlado~ como auxiliares. 

'l'udos esses l'unccionarios eslivemm nesse servico até 
HJ.I R, sendo LJUC, por motivos que ~~~ supplicanLc~ não querem 
entrar em analyse, foram aos voueos se reconduzindo ás suas 
repartiuües, Jicando apenas n rcpJ•csentantc do Tribunal de 
Contas c um outro da llüJ)al'Li~ão Llus Cot•t•cios. 

Sendo impossível tt Comlllissfto, assim reduzida conl.inual' 
nn desempenho elos servi,:us, aliás importantes c de Lanta res
pom abilidacl(•, o Exmo. Sr; Presidente da Com missão, pediu 
providencias ao :Exmo. Sr .. Ministro da Fazenda, a quem está 
affecto esse lrabalh~. lembrou, a nomeação de pessoas que, 
iiendo exlranhus ao Iunccionali;;rn,.l publico, fossem eompcten
lcs para u desempenho do tal ser\'i(:o; c .pi·opoz os Srs. Hylüo 
dr. Oliveira, Caetano C:on~aga de Souza Amorim e Appelis de 
E'ar.ia, aos quacs ~l!t'ia abunada urrw. gratificação mensal. 

Acccita a pl'opusta do Exn1o. Sr. uesombrgador ALaulpho 
:'lavulcs tio l'aiva, l'residcnLe da Commissão. foram os citado~ 
~enhol'es nomrmdo~. ·vencenuu a gl'alit'icaçãu m1msal de ~ooe 
e a !li se encontram, eom eXeiJJH:ão tk• Sr. Av polis de Faria quo 
fni I! !H 1\l~O subslil.uiclo pelo Sr. D,ialma Guilherme de Al
meida, corrcmlo essa dcspcza pm' conta da verba votada au
nmdmcntc pelo Congresso Nacional. 

llo,ic, g'l'tH;as aos esforços desses auxiliares Junto (t Com
mi~são Especial de Exame do Cofre dos Ot•phãos, os trabalhos 
Rr; acham quasi concluidos e logo após a entrega desses traba
lho~. tão tlt.eis pat·a us cofJ•es da Na~rw. aos dous auxiliares 
run.~tionarios \JU!Jlicos que l:i eslüo, ao· v11ltarom (ts suas rcpar
ii••.0e::;. ~erfi.o dados ,iu,;tns I) IJom•o:;os IJlngios qne os irão collo
c:ii· no~ pt•ime.iros JogarPs, para suas i)I'OI110I.:ÜI.'>i •por mereci~ 
tnl!nto; mas, aos lre,; sig·naturins dl!ste que dlll'anl.e quasi um 
lustro alli trabalham, su,ieitos a todas us ponalidadrJ:; rlo 
funccionalismo publico e ás rusponsabilidaclcs do trabalho, ga
nhando npmms 200$ mensacs, presos durante as horas mais 
pr~(;iosas do dia ('J I a Hl). o que I h es Sl'l'Íl dado como rccom
pen:;a·? Um elogio·! Um bclln attestado? E nada mais! 

Os supplicantes poclol'iam fazet• ainda muilas outras ,alie·· 
:,:adies ncsJ.c, [ll'el.encioso mnmorial: mas, conscios da .maneira 
l;nr11 qtw VV. J~Ex. eosl.mnnm .pautar os actos ele mercccclClra 
.iu~t11.:u, li lll i l.am-81'. a Jl'!cl ir 11 vos~o amparo, a rim dn ~cl'Cm 05 
mo:.~HIIIS U:j)l'LlVPiladn~ na cont.innidaàP dn~scs trabalhos que vão 
l'ictn' a car;.;·n d•.• 'l'hns,.ur·n Ntwionul, ~encln dl):;dl! .iú cunsidern
clos additlns aguart.landu a pt•,.xinm l'cforma i.laquella t•cparliçih• 
e as~in1 não su VtJt'•:m anJanhü, ·depois clu pl'I!Slarcm u pam que 
nã0 di~.iJl'liiO~ - «bons servi1;1J~» -abandonados c cm·oHus nas 
ma luas r.las tlil'J'iculcladl:~. : 

Certos estrw os rwLieinnat'ÍllS q11e os Exmns. ltt'lll'esenLan~ 
tes da Nncãu na :ilHl alla salwdoria aeolherüo u 1Jildhlu fcilr1 
por Sl!l' acto dt~ muiot' cquidaclc e jnstica. ·. 

Itio d11 Janeiro, J!l de setembro de Hl~l. - Ii'ulr.lú de OUM 
t:eil'Ct. - Caetcm,o Gunzuua ele $,onza Amol'im, ,...- Djo!:m.a fl~lf<~ .. 
lltCl"lltc da_ Almeidcr~· · 
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:X. .11 

Gun;;iderarnlu-ii•• que n al'l .. I 12 tln I1Ji 11. 1.2!:!, do i: 
de ,ianeirn cln W:!l nwnrlnn ltpp!ica1· aoK l'nncoionario~ addi
dn~ ap1•oveit.ndo,; ent 1010' as dispn,;ieõ'c~ do arl. !i7 da lei nu
mero 3. llOL ele ::; de ,íancit·o de 1.!120. d:llixando de ~e roforir 
ao~ r.líl ar>~·o,·eil.atiiL'nl.o no;; anno~ anLer·tuJ'C~. ttJli'C>'Cnta-8c au 
llf'~alnenlo do ~lilli.'l.erio da Fazenda a ,,eguinl.l! 

1·:,\IESIJ.~ 

.\ri. ,\pv!icaln-~e ao~ l'une~iunarins addido~ apJ•ovci-
fad08 na viacncia tia lei n. ::I.Otl\l, lk !:'de .ianeit·o de Hl11G a:; 
rlisposicíYcs elo ar L 112 da lei n. i. 2 í2, do [í du janeiro de 
11}21, relallva;; a runecionat·io:; addhlos . 

•• ··~-· li ... - •. 

Aeci·e.•cenl.c~su nnd1J e~mviCI': 

Crmsideral!dn qun u I" l.t.mcniiJ da. •Armada; Eleutorifí 
J,npcs rio Canto, foi o unico nl'l'icinl I!LIC J'allceeu nn naul'ra
;::ill do re!Jucudnt• GIIOI'Wl!f, occot•t•ido em 3 de oululJI'O de 
J !l I :.1; 

Con~ideJ·amlo que• o l'efel'ido l'Cllocador. no momcntn ern 
lfill) ~~aufrnsou, clavn deselllfJI'II!W a IJI'r.ien,; Hli[JCI'ior·c . .;, em ma
nobras nnvae~ na ilha Gr·andc; 

o!;on,;i1Jernnrlo cpw o dr,;asl T'l) enl CllW lln.,apparecl'u o re
J'cridn oHicial. equivali! pelo ri,;cu d11~ nmnoiJra~ cm plena cs-
Cl!l'idfio, ao~ dt• l.cl!IJlO de 0UI.H'I'a; · 

Con~idemndo que r1 I~,;fnrJo1 euncPde tís f'a1nil ias úo;; nffi
ciaes m1ll'l.ns 1'111 se1·Yi~n cl1! gUPI'I'll, fli'Tiiófto igual ao soluo dn 
nf'J'ieial desde a dala do fa!lecilnculn, JJICSIIW qui! não occorra 
;, mnl'l.t• por desa,;li'l': 

ennsidt•i·mHlo que 1\ di! inl.ei1·n jnstica qul! a pün;;fio paga 
tt D. EuJI,'cnia Lemo~ do Canlo. \'iuva tio rc!'et•ir.lo ol'l'icial, cm 
viJürclc do decreto n. 3.ú05, iln ~!J de J;meil·o de 1!1!8, lho 
seja. paga, a contar da Llala do lallt•cimcnt.o do ~I)U marido; o 

Con~idl!i·ando que os riseos :L qÚt• ·"' r.:xpüc111 o~ m ilit.nrc.'! 
cnt ~ua cat·reirn, sobt·ctuLlo nos pl'imei1·oo po>los, devem ser 
CO]l!Peusudos pelas gai•anUa", quo n Estado concctle ús fa~ 
nultus .. 

~o\PI'I!-"t'IJI.o a ~eguiul~ en1enua ao uJ'I!anlcnlo da Fazenda: 
. (;o GoYCI'llO mnmlaní rmgnr· á viU\·a t.lo .1" liJIH.•nl.n Elou• 

IC1'111 ],opes do Canto, 1nnrl.o IJIJ dc.o;asl.r·u do f•e!Jocatlnr Gua
'l'rr.H:If, 1!11\ 3 de outubro tle .1 !113. a pt!nsãn :t que tem Llircit.o, 
lle accóJ•rlo 00111 o decr·elo 11. 3.50:1, de !!!l dl! ,janeiro do i!JH!, 
tlcsde 11 dai a tlo desuslre, al.é. ,1 ti ia ~ü th\ nm i o do 1918, vc.~
f'il'r'a du dia 1'111 lllil' ellu couwcllll a usuJ'I·uü· os !Joncl'ioios do 
Jilo dccrclo; alll'indo o ucccs~nl'iü credito; . 

Sala da~ ~es.sõe~, lS de novcrniJJ·.o da 19.2!'. -=- Maí''c'ilio dd 
Lace.!'tla. · · · · · 



I 

-1 

.I 

• 

308 ANNA~S DO SENADO 

N i3 

Con~ir.lerando que o I.abr·ratorio l'iacional de Analy~c~ é 
uma rcparlioüo cujo quadro não tem aJudante de porLc1ro 
nem con!.inw.l; 

Cnsiderando qw~ o director daquella I'C!1al'LÍII5.o vt:-s~ 
frcquenlcmcnl.:· mt contingcncia de design~r um. servente llil'l'a 
substituir o 11nrtdro do. mesma fllii ~eus unpedunenLos; 

Considerando que essa providencia não é muito regular, 
por ~orem os scrvonLcs empregados não Lllulado~ e nenhuma 
responHabi!idado poderem assumir; 

Considerando que o porteiro do Luboralorio tem sob u 
sua guarda todos os valores da rcparti~iío; . . 

Considerando que não ó opportuna a crctll;fw do cargo rl13 
ajudante de porteiro, por acarretar augmcnto de dcsncza; 

Considt'rando finalmente que é o meio Lle regular uma 
situação anumala, sem augmento do despeza. c ~cm au:,;mentat' 
o crcditn pedido pelo Governo para UC!UCila l'cpariicãu, pro
ponho a seguinte emenda: 

ORCAMilNTO DA I'AZENDA 

Onc!o convim·: 
Fica CJ'cado o cargo de conli nu o eom o vencimento an

nua! de dou5 contos e quatrocenl.o5 mil ré is !2: '•00$) e sup
primido um cargo de tiervenle com o mesmo vencimento, cuja 
vaga se verif'icarà com a IJ!'omoção <le um dos serventes da
quella repartit;ão ao cargo ora creado, 

Sala das sessüos, 18 do novembro de 1921. -- Paulo de 
l•'J'Oil t in. 

N. U 

Considerando que os auxiliares Llc osct'ipta da Alfandega 
do Rio do Janeiro auxiliam os escripturarios em seus miste
res, quer de conferencia.s do manifestos, quer de distribuioão 
do despachos; · · 

Considerando que os auxiliares de cscripla servem nos 
11rmazens do Cá!JS do Porto como ajudantes dos conforcnlcti 
d~ sahidus de mercadorius, ussumindo, em parle, a responsa
bilidade de um scrvir;o do qual depende o progrcs~o finan
ceiro du Alfandega, cuja 1~cní:la depende do .bom scrvico c da 
boncslidalle de taos funccionurios; 

Considerando que esses empregados pela oompolcuciu, 
~91~ e assiduida~e HÜO aproveitados. ainda nos serviços de au
XJl!arcs n~ gabmetc da Jnspcctor1~ da Alfandega, ·110 · Thll~ 
~ouro NacJOnal ·O na Jmprcu~a NacJOnal, onde exercem func-
cuus de cscriplurarios: · 

Considerando que no ColiR PosLaux servem ellcs comll 
~a!cu.lislas, cargos do conlian~a e do uma rc~ponsabilidadc 
lllJmJtada pura 9 qual é ncccssurio lei' compelcncia; . 

• 
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Considerando finalmente que os auxilíarcs de cscripla 
da Alfandega do Jlio de JaneiJ'O prc~lam serviços de uma im
liOt·laneia Igual aog elos seuH coJJegns da Imprensa Nacional, 
aprc~ont.o a seguinte 

E:\!END.\ 

.Ficam cquipaJ•ados para Lodos os cffeilos aos auxiliares 
do escripln. da Imprensa Nacional pertencentes a tabclla B, os 
actuaes auxiliares de csr.l'ipl.a da Alfandega do Rio de ,Taneiro. 

Rio de Janeiro, 18 ele novembro de 1921. - Paulo drJ 
Prontht, 

N. 1.5 

Na disposiçilo permanente do art. 1.2'1, da lei n. 2. 924, ele 
fi dr. .inneiro de 10Hi, que regula as aposentadorias dos func
eionarios fedet•aes, SPja feita, para os devidos e1'l'cilos, a sc-
gll intc corrigcnrla: ' 

~si contn1'em ma iil rio 25, r menos de 35 annos de serviços 
pulllicos. com o m·rlenarlo accJ'esciclo de tantos ndd·icionac~, 
l'qll ivalcnl.e cada um n 5 % (cinco por· cento) ~obre r.sso mes
mo OJ'dcnar.ln. rJunn loR forem os annos dn serviço, ou fracção 
dr anno, excedentes elos 2!3 annos.~ 

Sala das sessões, 18 de novembro de 1021. - Palll_o. ?l~ 
Fnmtin. 

lustif'icacfio 

Não havendo, pela Constituir.ilo Federal. aposentadorias 
do favor e apenas por invalidez 'provada, dc\'Cill estas ser 
sempre equitativas. 

O texto da lei, que se procura corrigir, dispor. que .o 'oddi-
cional sc,ia ele 2 % para cada anno que exceder de 25 •. ' 

· Em primeiro logar. não fixa si esses 2 o/o devem ser cal
r.nlados solwc o otdcnado, ou ,;obrr. o vencimento ·intcaml do 
ümccionnrio qur sC' nposenln. 
· Em scgL1ndo Jogar, seja de 1.111111 ou de outra maneira cal• 
culodo. não paTorrr .insto. e menos qcu'iLativo. · · . 

. Siníi.o, appliqucmos a um caso concreto:·- um funcclD
nario que se aposenta percebendo 9 :000$ annuaeR. Si conta, 
:lPP!1US 2lí annos rlf! Rrrviços pu'blir.o's. ficar(L .rm·ce.Jlr.ndo·, ·apo
S•!nl ndo, sru rr;:pectiyo o?'denad.o do li :000$: ma~. si ronla :m 
nnnos ele srrvir.os publicas, !'icar(L percebendo, na aposenta
(Joria, os !1 :ooo.~ integrnes. 

Entr.~lanto, si tem o. inJ'cl icidnrlc de üwalidar contando 
;i.\ anno;; dr srT•viços p1.1h!icos (isto é, apenas um nnno menos. 
do quó os 3G) t er:'L rlo ficar percebendo como aposentado: 

2 X G :.000$000 · . 
6:00'0$000+ -xO:ü:000$+1:080$= 7:080$000; 

100 
ou 

2 X 9:000$000 · 
o:.ooosooo+ -----xD=0:000$+1:020$= 7:020$000; 

100 
r•, portanto, mesmo no caso de ser o add·ic·ional calculado .<!e 
modo mais í'avm·av('] no sct•vcntunrlo invalidado no ~~rVJÇ·l 
public.o, cm condições nada justas, e menos equitativa.,, cm 
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comparaçiío com as do qnc lógTn ulling·il' aoR :::5 ilm10s, apq
~enl anclo-Rr. com oH O: 000$ inl r.gmr.H. 

, Adoptada, pot•r\m, a porcr.ntag·r.m fin G % (cinco pO!' cent_,:;,!', 
indiCaria na emr.nda, ora oi'J'r•J•rcicla, o aposenlaclo ronl~llliJr) ~~~ 
llliri05 de: SCI'Vi('OS puhliCOH, J'i<'UNÍ JW!'C~ilendo: 

1i X G:Oü0$000 
O :000$000+ X !)::li :000$+2 :700$= 8:700$000 •. 

100 

E, ::malogarnenl.e, si sr. apo;;r.nlaP contando menor tempo 
dr. st•rvi~o. l'irar{t pct•cellr.mlo, Jll'OpO!'Cionalmentc: 

No caso de 2G annos, por exemplo, !i: G00$000. 
·No caso de :lO anno~. pot• exemplo, 7 :G00$000, 
No caso de a2 annos, por exemplo, 8:100$000. 
E; assim, oquilaLinuncntr, por· diantr. 

N. 1fi 
Onde con\'ier: 
Os \'encimcnlos dns porteiros, a,iudanles de portc·iros, 

conl.inuos, cor!'f,io~ r' ~rl'wnl.es do 'J'hesonro Nacional c 1•> 
'l'rilnmal dn Contas, ficam. pam l.odos os efl'eitos cqlliparados 
;aos dos empreg·ados dr\ l'gual categOI'ia do i\1 inisl.eJ•io da \'iação, 
fazendo-se n neces~arla alf,r,ração IlnH verbas o• e 7• do orça-
mento da Fazenda. · 

Sala das sessões, 18 de nov~mbro !le 1!l21 .. - Pmtlo. ele. 
Frontin. · · 

.Tusti{ica.çüo 

A prescntr emenda vem sanar uma injustiça que, ha 
muito, prndomina, contra esses humildes scrventuarios do 
ThnRonro Nncional e ~lo ~l'ribunn,l <lc ConLas, os qul\t!S ha o)Lo 
nnnos percebem vencunentos ·~:xiguos. 

Os porl.eiroR, ajndanLes de porteiros, conLinuos c scrven
,t.es d.'l camara e do Sf!nado pnrr.rbcm, jít .h a alt;m m tempo, 
l'especlivamcnle, os \'Cneimenl.os do !l :000$, ü :!lOO$, fi :"00$ o 
a :600$ · annuaes; o porl.eu•o. ajudante- de porteiro, continuas. 
correios n serventes do i\linistet•io da Viação passaram no 
correntn cxercicio a receber essas importancias, tendo Lam
bem conseguido augmento os empregados dessa mesma cal.c-· 
g·oria do lllinistnrio da .lustiea. 

S6mente o ~l.'hesom•o I) i1 'frillunal de Conl.as conservam 
em suas tallellas; desde 1 !ll2, os porteiros o seus n,judaulrR, 
continuo~. eorreios c sHventes nom os vencimrntos inferio
res nos de ~cus domais collegas dos outros depnrl.nmentos da 
administração federul. 
. Accresce ainda a cireumslancia de· que rí no 'rhesouro 
onde se centralisam os pagamentos rle todos os l\Iinistnrios 
após o reg·istro da. respectiva: {}r~speza pelo 'J'ribunal do Con
tas, tornando-se por isso muito mais trabalhoso n rxpedicnte 
nessas duas reparl.jr,.ões, . 

O Sonado poderó. :mb ia ~~ g-enerosamcn I. e fazet· desappn
recer essa ·~xcerlçiio adoptando a emenda acima pt•oposta no 
orçamento do l\1 h1ist:erio da Pazcnda para o exct•cicio do 192~ ., 

o Sr· J.bdias Neves - Sr. llJ•esidcnte, Ioga no começo 
Qll .scssríq .eu pcctigiru. !-' !)OllQcara )iCibrc . .a .mesa. um11 ~m.endl\ 
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intciramcnl.o idr!nliea lÍ que YP!n rln apresentar o nobre Se
nador• pelo llio Orando do Sul. 

Com grande Jll'az~J' meu ouvi Qllr S. E:;:,, o lionrn(}o rcpl'C
srmlanle rio llin Clr·nndl) do Sul. cujo nome declino scmprl\ 
cmn sal.isf'ar}ãn, o Sr·. Vrspur.io d~: AJwrn, :lJl!'IWHlf.ára c hri
lhant.cmenf.r dcf'cnrJPra a mc~ma mr.dida consnbsl.anc:iada na 
minha enwnua e Qlln l'f'PI'G~•·nl.n um ael.n dt• ,iu~liça relc
;van te. 

Com pr•azer· l.nrnllcm, Sr. Prcsirlnntr, onvi n palavra do 
Sr. ftelalor da .Fazenda e 1mdc conelnir CJIW essa medida era 
vista pela honmda Commissão ele Finan~as com a sympalhia 
<1ue merece.. · . 

Nestas condir;ücs, se o homado Senador pelo fiio C:Pande 
do S~1l _não leva a mal, reL1rnrei a minha cmoncla, pcdipdo 
pcrm1ssao para subscrever a sua. 

O Sn. Ygspucw og Amum - Com l.odo o prazer.; 
. O Sn .. AnJJIAS Nr.vEs - Era o que Unha a dizer., 
O Sr. Presidente - :t!:m vil•l.t!rlo dns <'monda~ apt•osrnta

dns declaro suspensa a discussão para ULJdiencia da Commis-
são. ele J!'inança~ .. . · 

, MO))JJ>H:.\Ç.\0 D.\ !.El :-;,, :1,00:.', DE IO:?ü, 

2• discussão do pro,iecl.o do Senado n. 20 A, de 1921, re
dutindo os prazos a que so refere a lei n .. 3. 992, de 1920, 
relativamente aos funccionarios de repartições extinctas que 
occur•am cargos em commissão, para os effeitos da aposenta
<loria, . 

Encerrada <) ndi,Itla a volar:üo. 

' EDII'ICIO P.\UA Of\ 'l'EJ,llCllAPHOS NA Jl.UIIA 

~· disc1\ssão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 2, de 1921, que manda construir, na capital da Bahia, um 
cdificin !lllr'a n 1lrparti0ã11 dn TelrgTnpho ~neionnl. 

EnccJ'ratin c adiaria a vol.acfin. 

i\tESA tm nE:OOilAH IJO J(;U,\SSTJ' 

2• discussão cia proposição da Camara dos Deputado/! 
n,, !li, rle 1921, que manda subordinar á Delegacia Fiscal do 
Jlaran:í (t ~lcsn. dn llonrl::tH ria fcíz cln · Igunssl'J. 

l!.nccl'l'arla ~ adiada n Yolnçfio. 

O Sr. Presidente - Nndn ma i~ havendo n 
vnnlnr a RCRsão. 

Designo para orrlr.m r.Jo dia ria scgninlc: 

ll'nlnr, vou J(loo 
. 

Discussão unir:a do :Pl'O,ieclo n. 37, ele 10·21, p~.orogando n 
actual sessão lcg·i;;lnLivn at,: n dia 31 r.Jc dezembro rio r.orl'r.nlo 
anno (da. Cmmll'i.w1o de Fh1m1ças); 

Vnlação, rm 2• discussão, do Pl>JJicelo do Rcnnclo n. 20 A, 
do ·1021. rorlnzinrlo ns pr•azo~ a (jlln se refrl'C n lei n. 3.992, 
rlc '1920, rrlatiYnmcnt.r ao;; fnnccionm•io::; dr rrpm•tieõr.;; r.x
tim.las CJ!Ir nerupam cnJ•go~ rm commissfio, pnrn os rffcilo~ 
ria nposcnl.ndorin (co·m. '[JI!:I'CCI!r da Com'lll.issao de Jusl:i('ll e 
Le.O'iRlnrtio, offt'r~·ccndo ,f.'l!C,C"nda, n .. :I!M, '/,9íH); 
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Votncão, em 2' discuss1io, da proposicão da Camara dos 
Deputados n. 2, ele 10~1. que manda construir, na capital da 
Bahia, um cdificio para o. Repartiçil.o do Teelgrapho Naci:Y
no.l (com parecer favoravcl da Commissão ele F''inanças, nu-. 
mero 400, de 19U); 

Votação, om !)• discussão, ela proposit;ão da Camn1•a dos 
Doput.ados n. 91, de 1921, que manda subordinar :i D~:lcga
cia Fiscal do Paraná á l\Iesa de Rendas da fóz dJ Iguassú 
(com parece,• {avoravel da Commissão de F'inanr;as, n. 4M, 
de 1921); 

3• discussão da proposição ela Camara elos Deputados n. 97, 
!lo Hl21, que abre. pelo l'r!inistcrio da Viação e Obras Publi
cas, um credito de 5·~7 :570$1,09, para liquidação de contas 
da Commissão de Linhas Tclegraphicas :Estratcgicns de 1\latt::~ 
Grosso ao Amazonas (com parecer favoravr:~ dct Counnisst1o 
dc.Finanças, n. 403, de 1921); 

3" di~~uss1io rla proposição da Camara dos Dopulnt!os nu
mero 10i, do 1921, que instituo um premio a. fa\'OI' do guar
rla-frC\io~ Isaia.s Francisco Fcrr.irn, da Estrada de PC\rro Cen
tral do Brasil (com. ?Ja·lwe'r j'avomt•el da Cornm1:ssão de Fi
nanças, n. 40.f, de 192·1); 

3• discussão da proposição da Cnmra~t dOA Dopulacl;).'l 
n. 113 de 1921, que abre um crNlitO dr. 23 :000~, para paga
mento de. prcmios aos campeões brasileiros de revólvr.r nas 
Olympiadas de 1'9•2:0 (COTI~ parecer ravoravel da Commissão 
de Finanças, n. 405, de 1921) ; 

2• discussão do projecto do Senado n. 35, de 1921, auto
rizando o Gnverno a abrir, pelo Minislerio da Fazenda, um 
credito de 220 :000$, para rcsLi tn ir,.ão á Continental Pro~ 
ducts Company, de direitos indevidamente pagos pela im
porf.açãn do machinismns o apparolhos destinado~ á inswl
la(!ão do matadouro 110 Osasco (o({creci(/o pela CommissãiJ da 
Finanças, 21m•ece1' n. 38:!, de .f92/); 

:l' discnssã(} da propo~ição da Camarn. doR Denul.adns 
n. no. elo Hl21. autorizando o Presidente da llcpublica n ad
cnwJ'il' ou drsapJ•npriar o terreno onde fur>ccínna a F,1tacão 
l~xpeJ•imental de l\linr.I•ios c Combustiveis d:• Ser•viço Grwlo
gil'o ~ Mincrnlogico (com Jln.J•er:cr j'a.vm•ave! da ContJnüscio de 
tle Finan('as, n. 387, rle 1921) ; 

3' cliscu~são dn proposi~iío da Ca.marn dos DcmutarJI:s n. 100, 
de 1921, que abre, 'J)Clo l\linistorio das Rn:acücs Exteriores, 
nm credito supplcmentar de 10 :000'$. para pngo.mcnb de gr::t~ 
ti!'ica~ão a funccionarios pfl•la substil.uiGiin regulamentar 
(com parccc1· J'avorat,cl da Comm'isslío de Finanças n. 389, 
de 4921); 

3" discussão do pro,iccf.o elo Senado n. !l!l. rlC\ Hl2l, mnn
d:mc!J reverter no servico neUvo rlo· Exercito, independente 

. de vaga,. o· tenonl.e-coroi'wl .Toão Philaclelpho da Rocha, qne 
será incluiclo no quadro osnocial (da Commiss!io ele Mm·inha 
c Gu.m•ra e oom parcceJ• · favorm!c/. da de F·inanças, n. 388, 
de -1.92-1). . 

Levnn(!:\~Si.l !~ se.ssii..'l' ús 15 horas e '•0 minutos. 



SESSÃO <EM i!) OE NOVE.'VIBRD DE 192 ~13 

142" SES&i.O, EM 10 DE NOVEMBRO DE 1!12'1 

PRESIDENCIA DO SR, DUENQ DE PAIVA, PnESIDENTI:l 

A's 13 e lJ.: llol'a,q nbrc-sn o. sessão, n IJlW concorrem os 
R1·s. A. Azcredo, Ctmho. ,Pedrosa, Hrmnencgi!do do !\!ornes, 
w"vlcndoncu 2\Jarli.ns, Justo Chermont, Inclio dn Brasil, Costa 
ltodrigues, Benjamin Barroso, Eloy de Souza, .Toüo Lyra, Eu
zebio de Andrade, Gonçalo Rollcm!Jcrg-, Antonio i\Ioniz, Moniz 
l)odré, Bernardino lllonteiro, Jeronymo 1\lontoiro, l\larcilio de 
J.acerda, Paulo de l<'rontin, Sampaio Correu, Raul Soares, Ber
nardo Monteiro, All'redo Ellis, Al,varo de Carvalho, ,los(~ lvlur
tinllo, Carlos Cavalcanto, I,auro l\lüllcr. Viclnl Hnmos, f.'~lippe 
SchmidL c Vcspuoio de Abreu (29). 

Deixam de comparecer com causa .iuslificndn os Srs. 
I'.L<lias Neves, Alexandrino de Alencar, Silvcrio Ncry, Lopo~ 
Goncnlves, Lnurn Sodré, Godofredo Vianna, .Jos(• l~uzebio, 
Felix Pacheco, Antonino Freire, João 'rhomé, Frnnr.i~co Sá, 
~robins lllonl.eiro, Antonio llln~sn, Vrn:mcio Neiva, Carneiro 
da Cunha, l\Jnnocl Borba, Rosa e Síl·va, Ar·au,io Gócs, .Biqueira 
rJo !llcnezes, Ruy Bar!Josa, Nilo Pcçanha, •lllodesto Leal, Miguel 
de Carvnlho, Irineu Machado, Francisc~J Sallcs, Ar.lolpho Gor
do, Pedro Celestino, namos Caiad(l, Generoso Marcrucs, Xavier 
ca Silva, Soare.~ dos Santos o Carlos Barhosa (32). 

E' 1 ida. posta cm discussão, c sem rcclamncno ar provada 
a aol.a da sessão anterior. 

O Sr. 1• Secretario d<l. conta r.Jo seguinlo 

EXPEDIENTE 

O fl'icios: 

01"1 Sr. 1" Sccrctnrin ela Cn m~rn c{n~ Dcpulrtdos, rcmet ... 
I r.ndo ns Hrguintcs 

PROPOFJIÇÕES 

N. 121 - Hl2l 

O Congresso Nocional rcsolrc: 

Art.igo unico. Pica o 'Poder Executivo autorizado :'l;_ abrir, 
pelo !llinistet•in rla Gum•rn um .crrdilo especinl rio !I•J6•$ü(ii, 
pat•u pagamento ·ao 1" J[ln'ontn hojo capitão, Andró Dernar .. 
(Imo Chascs, pela regencia de' turmn. supplemontar nas Es~ 
colas Militm• c Pratica do. Exercito, nq período de H de abril 



314 ~\N:\A ll~ DO SF.RIDO 

1Je l!HO a :11 de ,inncirn I") r. 1 O 1 i: I'C\'111!'.1111-Rr n~ rliRJ1osir;Gcs 
cm conlr·nJ•io. 

Gama 1·a dos . Depnf a rios. J fl de nnvmrJbJ•n rlc 1 !121 . -
i\nwl(o Rotlri(JtW.< rir. ;\.:wt!crlo, P!·rsidnnlr~. - Jos1: ,\uouslo 
IIP.Z(!/'1'(! rir: J/Nfr.iru8, 'I" Sccrcl.t\l'io. - J>cd/'(/ da Cu~/(1 nNJO, 
;~'· Rr.CI'!11a!·lo. - A' Gomm issão de Pndi'T'PS, 

N. ·12? - 19~1 

O Cong!'Csso Nneionnl resolve: 

A!'L. 'i." Fica o Jlode,· Exccnl.ivo :ttll.oriznclo a abrir, pelo· 
illinisl.r.rio da ,Jnstica o Nc::rocios Inl.criores, um m·cdito espe
cial do 4:200$, para· o pagamento do .premio a D. r.a,•mon do 
Andrade Braga, Jam·radn no concurso rir I 021. no InRt.iluto 
Nncional de l\lnsicn. 

Art.. '.!.." nevogam-se ns disposi\!ões cm conLJ·m·io. 
Gamam doA DepuJ.ndos. lil de novembro de i!l2I. 

,; 1'il0l{ o Uodl'irnws de .1zev'edu, Presidente. - Jose i1u.ousto 
];('Zf'l'l'l/. rle JJ edr:i1·o.~, ·J" Beerrt.nrin. - J>edru tia Costa /teu o, 
~" Srcr·cl a rio, - .i\· Commissfio CIP F'intm('ns, 

:L: N. 123 - 1!121 

·i·· O (:ongrcsso Nacional resolve: 

'Arl. 1." Fica o Podm· Execul.i;vo aulorizado a abril•, ,pelo 
llfinistcrio da Fazenda, o crr.rlit.o e;;pccinl de 35 :83ll!Jl27 lt, para. 
)lagamenlo do que é dr.vido a .Tostí SobJ•al Bitl.cncourt, cm vir
uute ele stmlença judicial. 

Art .. :!." novogam-sr. n~ disJ)ORitõril cm cont.rm·io. 
Cnmnr·a dos Dcflnlaclos, IS dr novembro dr. HJ2J . 

.. t1•nol/'o llodr'iau.es r/i: ,\zevcrlo, Presidente. -·- ./ns!i .4uoaslt• 
IJc:m·;·a eh! :1/edf'iros. 1" Recrct.nrio. - Pt!dt•u da Costa Rcao, 
~" Sec!•clario. -·A' Commissão de Finnnt:ns. 

N. 12<~, - 1021 

O ·r.onfl'I'CSR•I ?\acional N~~Cll\'e: 

MI.. l." Fica o Podr.r Exrcut.ivo. autorizado n abrir, pele• 
Ministct'io da Gunnn, um credito especial de sessenta c dous 
cantos sctcornto~ c nownt.a e rtons mil J•óis (fi2 :79.2~), .pnm 
nagamr.nto df\ •linrins n ol'ficine.~. surgcnlos . intJ·uctorcs e 
Íllumno~ dos t• c 2" perintlos das Bscolns d~ Sargentos ·de In
:1'antnrin • 

.'\r•t. ~." .Rt:!vosam-Hn as di~por;iNe.~ cm contl'ario. 
Camnrn dns Dl'fltl t.ados, 1 S de novr.mbro do HJ:?I. -

/wrwlfo llodri(Jues de :\zcvedo, l'l'esidenl.e. - .lost! A'lt!li/Slo 
.ilc:en•a rle Mcclt•il•os, 1" S~.creturio. - Pedro. tia Cos(a ll~U!b 
::• Soc,rc!u~iQ., - A'. Cymmi.s.§ão de Financu§ ., 
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N. 1~5 - ·1021 

O Cong·J•cs~o ~ncinnnl re.~olvc: 

.. ~rL. L" E' o. Jlorler Exccnl.il'~) m11.ori1.ndo a ahrir, pelo 
Mm,stcJ'IO tla Ai:I'ICIJltnra, lndm:l,·la r Commercio o crcdilo 
r•specinl (lO G.!OU :000$ (seis mil. ~ c~1~1 conloR dr. 'ré is), afim 
dG utt.cncu)r' aos pcclulus de n11X1f10 Jeitos püla~ cmprüzas ou 
cc.mpnnliin~ abaixo nwncionndas. desde flUO pr·nvrm l.eJ' sa
t.i,;J'eit.o orpof'iurrnmcnll.l us rxigmlcias da lr.i n. 3.:1Hi, de '!ti 
.;e ng-osln dP ·fOli. <'do~ decl'rl.ns ns. 12.\1'1:1 " ·l:.!.OH, r!c~ 30 
<ln ma1•co dn Hl li:!. 

V sina Espr.l'all(llt . . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . ·i. 500 :ooo.sooo 
(:ompnnhia Sidci'UJ'A'icn i\lincil·a..... .. . . . . ·J.S00:000$00•~. 
Companhia Carbnuifcr:t I li o Gr·andensn . . . . . .2. 000: 000$00~ 
Companhia Norte tflaulisln de Comhusl.iveis 800:000$00il: 

Al'l .. ::.• As dcspczas ri~ que lrnl.a n arLigo nnlr.rior· deNem 
c·orrer pnr conla de n.[leracííe;; de creclil.o, .que o Gnvct·no l'icu 
tlc!~d~ ,i;í nuloJ'izado n rc'alizar, ]l:ll'::t os finR indicado~ no ·mc~
mo m'l.ig·o. 

Art. :1." Fiea tll·m·n::arln p:u·a don,; annn~ n m·aw dn lei 
r. :l.:llti, clr. W:fí, i'üglllamr.nlarla twln;; drrl'elo~ ns. J2.!J:l:J, 
c J~.l,l,.l, rln ·!OIR • 

.'\Jol.. ·L" Jtrn•;;nm-·se as di~tlosieür.s cm conlrnrio. 
Camam dos Dcputnrlos .. ·18 de novembro de '1!121 •. 

'Amol(o norlriaucs dá A:e·vedo,. Presidr.nl.e . ...:.: .Tost- :\U.(IU.Y/IJ 
'J:e:SP.1'fn de Medeiros, 1" SeernLario. - iPcdro do Co.~.fa Rrao, 
!!·' Sccrelnr i o. - A' C o mm issfío de F'inanen~. 

,. 'N,: 1 Zli - :1 íl21 

O Congl'r;;~n Xncional resolve: 
Arl. L" Fica n Pr·r;;idrnle ria nepnhlicrt nnl.orizaiJn n 

mandar kllPJlT'imir· na !Pi qur ''''lnil:nnenl.a a rxt1lora~1ín n fi.q
c:tlizaçãn ela indusl.i·ia cln seguro;; no B1'asil. decreto n. H. rr!l:l, 
dr 31 de dC'zr.mbro dr ·I O:? O, no ar·t. !i!t, n .. \, qr.1c mamla. appJi
car· as rr~ervas dus eompanhias d1• seg'llrr:rs, o adjccl.ivo 
?.''i•bonos, <lepnis das palwbras beng ·iunnovcis n PJWI,ios, ad,ie
r.l iro que l'rstringr, as hypof.hrcas. 

Art. ~." Revogam-Rc as dispo~içiir::: rm contt·ario. 
Cama l':t dn~ DrPui.aclos. JS rir. novnmbro do 1 !)21.. 

A moi[ o llodriau rs rlt• <lze 1.wlo, P I'I:'Sic!rn te. ·-· J q.~.,: IIU(Jil.,t '' 
J]co:,.:·"m. de Jledci,•os, '1" Srcr•elarin. - Pí:tl;·n da f.·l.iln Jlr.uo., 
:t~ St'cr•!'l m·io. -· A' CommiR~fio rio Pinnn~us. 

,, 
N. 1~7 -Hl21 

O Cong1·e~;;o Xacional (!r.cr·~ln: 

Af'f .• 1." E~ n Pr•nsidrnl'' ria 'firpuhlica rruloJ•iznrto a clrs
J10ndm·. prlo M inislet·io da Mn·icull.um, lnflusl.r•in 11 Commotcio, 
110 rxercic.io de 19!?2. rn rno·.~ sct·viçoH dr;;;1gnados m1s srAutnl.rs 
tulwllns. a.~ I'JUanlins dr• :162 : liüO$:l!i2 ouro. c~ .w. 308: 8!l!}$S.I G, 
.papal:. 
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RESU.\10 DAS TABELLAS DO ORÇ-~:\fE:-;"TO DO ~I!NISTERTO DA AGRICULTURA, I:-;"DUSI'RIA E CO~DlERCIO 
PARA O EXERCICIO DE 1~22 

RED.I.CÇÃO FINA L "VOTADO PAR-\ i:J.21 J.LTEn!.ÇÕES: 

i."ERB.~S 

P~pel OnrJ Pnpol Ouro Papcl Oa.ro 

Secretaria do Estado .............. 11111 •••••• 833:~'100 ~~;I t fg;95li':J00 
Pesso3l con\rac11do .•••••••••••••••••••••••• 3~6: 000 4l:OOO~ 
Ser1iço do Povoamento •••••••••• •••·•·· ••••• 7.1H:500'000 5.473:6S 1. 660:320$000 
Jardim Botanico ••••••••••••••••••.•••••••••• -~~:3~'){)() 1 : 77 ~'){)() 416:3~ 000 1:77!ij000 - 12:000$'){)() 
Serviço do Inspecção e Fomento Agricôl:l.s •• 3.5n:• ooo 3.25ó:4 000 + 25D:~OOO 
Escolas de Aprendizes Aititlces ••••• 1 •••••••• 2.~5:~'){)() 193):•100$000 + 315:0' 000 
Ser\"it"..O Geologico o Minera.logico •••••••.••• 2.419: ·)00 '""[[ Junta Commercial ................ ; •••••••••••• 93:43·" 000 !JJ:43" 000 
Directoria. Geral de Ji:slatisUca ••••••••••••••• 533: 16) 000 55~:160 000 + 5:00Q$•JOO 
OlJserva.torio NacionlJ ••••••••••••••••••••••• 3l3:00. ·)00 {.491:67 700 - i.()J8:67~000 
li use a. N:.t.cional •••••••••••••••• 1 ••••• 1 I ••••• 394:68 000 3 ·-i:68. ·JOO 
Esc!lla de Minss •••••••••••••••••.••••••••••• 619:12~~815 619: 12J 345 
Serviço de Jnfo~mações •••••••••••••••••••••• 233:2,](} 000 250:2· ~ 

~ ü0il:úlo(•~0(,J Sot<vi.;o de Iudustri:1 Pasto..-il ••••••••••••••••• 9.531:974$'100 o I I o I I li o o o tI o 7-2'2:900$000 . 6 lO: OOOi !lc"IQ + 2.239:074$·100 
Ser\·iço de PrDtecção nos Indío3 .••••••••••••• 1.060:5i000 t.Cill:~OOO Enstno Agrnnomico, ••.••••••••••••••• 1 ••••• 4.933:0l 000 3;913:93. 000 + t;wo:ooot'JOO 
E2tação Sericicoln. de D:nl.Jacena •••••••••••• 5):0 000 5!?: ·YJO 
DlL"DCtoria. de Meteorologi:t .................. 2.018:72• 000 + 1,018:72•}$000 
Empregados addidos .••••••••••••••••••••.••• 1.t57:4{•)gQOO i. i5": 1~000 
Instituto do Chimica. ••••••••••••••••••• 1 ••••• 591:~100 2?7:8 .JOO + :!!7:();)(~'){)() 
Junta dos Corretor~& .••••••••••••• ·4 ••.•••••• 2J:40 000 

33~; 002$352 
2):~000 Subvenções e Auxílios ......................... 4.83): JOO 3.910: 000 3GJ:9J2$352 + 89:0Jc~o)00 

Obras ......................................... 3JO: -JOO 3 JO: 000$000 
EscoJa. Normal do ArtoJ e Oi'ilcios 'VcncasJnu 

Draz .•••••• , •••••••••••••••• o •••••••••••• ·H3:3~()$·JOO -i>a:gJOO Serviço do a.lgodiiiJ, ..... o ••••••••• , •••••••••• t.4n:~ooo 1.478:04 000 
Scr\Tico do Sementeira& ...................... 800:000 000 450: 000 + 3300:tl.1$%1 
InstiLuto lliologico de Defcga Agrkola. ........ 333:000$000 200: • 000 + 4 3 : 000$'){)() 
So"tviço de Expurgo e Beneficiamento de Cc-

ro::tcs .••••••••••••••••.••••• o o •• o ••••• , •• H5:~000 i.I5:=•JOO E~ten~uaes ..................... o •••••• o.,. o ••• 250: 000 250: 000 

som:::a o ••••••••••••••• o ••••••••• ,_. • , 4.'3.3 J3: 8.2J,11j5 · 3~:63~52•3J.BS:n3il&545 952:6SOJ352 7 ,11;J:SJ(liail-J - 6V'J: OOC>$êoOU 

Tot3.1 dos 5ugmentos parA 1~22. o,., •• I, .. ,, .. •· ... ,. .............. , .............. ............ 7.119:89{1$3JO 
Tolal dns rcduc\'ôca pa"a 19~?., ••••• ,I •• 1 , •••••• o ••• o 1 I O tO I o O fOI O I o o o o I o o o o o o O• O •••••o••···· .... •·••olo••••· 6·)0:0Ni\!OO 

I 
{As t:t.bellas explica tiras a que se re:-feõ"e es~c re3umo fo~.l.m publka.das no Diario do IJ.m~t"t:sso, de 2J de nov~mbro de J9.?1o) 
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SESS.\o g::-r 1 o, DE ~;ovxmono ur; ·I \J2i 31"/ 

Al'L. ~.· E' o Governo aulori~uüo: 

I. A receber por doação da Camat·a !llunicipnl de lUbeirão 
llrcto WsLado de S. Paulo). os predios o terrenos do antigo 
Posto Zootechnico I!'cdcral, daqueUc municipio, afim de rcsta
)Jclcccl-o ou alli crcar ouf.ra insLiLuir;iio conr:cnerc, podendo 
dcspcnclrt· . f'.IH rcJnn·u~ ucce~surios alti :1. imporluncilL clu 
[í0:000$UUU. 

l'aragraplw unicu . .Para a nmtllllen~:ãu tlus servir,:os du
r:mte o proximo excrcicio Jica consignada a vcrlm de 
100:0008000. 

II. A localizar uma esluçüo Llc monln na zoua paslol'il úe 
S .. MaLhous, Eslatlo Llo JTispirito Sauf.o, 11Lilizundo uessa loc:I
Iiclado a ál.·ca que para tal fim va1l doar o Goveruo do E;;lndu 
dospcndcuclu pnrn cs~;c J'iu1 atrí a quantia de :lO :OOO$UU0. 

III. A appli~at· edifício federal adequado, a um Labora
Loriu U~nLra! de 9l.limica, n.a CapiLa! Federal, gastando. na 
adaplar,:ao c utcnsJhmcnto aLe a quanLm de 200 :OOOS, alJrJnLlo 
pal':.t i~so o ct·cdiLo ucccssurio. 

IV. A ttlJt·it• os credito;; que se lut·ncm ncccs:;urio~. altí a 
impol'lutwia ele .\.DOO: 000~, pnl'a oceorrcr (Ls dcspc:;us de 
transportes ele familias do irnrnig1·anles agricultores curovcus, 
du qualquer pot·lo ela Europa a qua!qtwt· porl.o brasileiro, 
I!Oilt;Ot'l'cnrJo uo :C:slados IJUC os t·cce!Jam rJOlll metade das deR
pesa~ o alli a imporl.aneia de 1. DOO: 000$, pam o serviço rlc 
Divulgação c Expansão Comrncrcial, que compl'cllendor<i. tanto 
o Brasil como o csti·angcit·o, onde serão sirnulluncanwnt.o 
insLallados os respectivos ot•g·üos pal'a o seu i'unccionamcnlo, 
podendo o Governo expedir us respectivos regulamentos. 

Art .. 3.• Fica revigorado o 'crcdilo aberto pelo decreto 
n., i3.!l14, de 10 de dezembro do 191!l. . 

Art. 4." Ficam revigorados os crodit.os abertos em vir
tudo do dect·clo legislativo n. 4.017, de O de janeiro dv 'i!l20, 
podendo ser transferido para o exercício de 1!l2? o saldo du 
credito aberto no anuo anterior. 

Art. 5." Continuam em vigor os saldos elas consiguaçüus 
da verba dll Scrvico do lmlustria Pastoril, dos cxercit;ios dll 
i!l10, 1920 c 1021,' destinados ú importuçüo ele rov.rocluctorcs 
ele rúça, afim de altcndcr ao pagamento dos aux1!ios conce
uidos a diversos criadores, de accôrdo com o regulumcnlo em 
vigor, podendo ser igualmente applicado no pag·amcnto do im
porlaçiLo foila pelo GoYcrno para os eslubelocimontos do mi
uisLerio. 

Decreto n. 4. O J 7, Llc O de janoiro .de Hl20, que autoriza o 
Governo a mauclut· proccclcJ' no dia 1 de setembro ue i 920, ao 
t·ucenscamenlo <rct·ut da populur.ão do Bmsil c dú outras ]Jro-
viclcncius ., ' 
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,\ri.. :i!J. u ~{~VcJ'no aiJrird u~ credito~ precisos pat·a a L
tender, Jtog oxercwtos de 1020, 1!l21 c 1!!22, {ts dcspo~a~ pro
vonionLcs dos serviços determinados pela presento lei'. 

Qamm·a. dos Deputados. H! ele noveml.Jt•o de· 1921. - Ar· 
no/[o Rodriattc.l dt: A:c-vcdu, Presidente. - Pccb·o !la Costa 
/tc(Jo, 1" Sect•elario inf.rt-ino. - fo'NmC'isco Valladarcs, ::!" Sc
eref at·io interino. - A' Com missão de Fiuanr:as. 

Do Sr. l\Iinistt·o da Vial'.ão o Obras Publicas, r..nviantlo 
dous dos autog·J•aphos da l'esolução legislath·a, Hanccionada, 
que abt·e 11111 Cl'edil.o dr~ !G.OOO :000$, para despezas da ,!!;s
il'ada de Frm·o Cenl.l'al elo Hmsil, com a acquisii'·Üll dr~ com
lJustivcis, lubl'il'icanlo, cslopa. etc. - Archiw-~e um dos 
aulographos c rcmeLta-tic o outro :~ Cumara dos Deputados., 

Do S1·. Pt•cl'ci to do Districto :Federal, remcLlenclo as t·a
lõcs do ·vtJlv que oppoz á resolução do Conselho Municipal quo 
equipara os vencimentos dos zcladot'l!s da lnspcctol'ia do 
l\faLLa~. Jardins, Ca~~a c Pesca. ao~ dos primeiros off'iciacs das 
ropartir;õcs da Pl'efeilut·a. - A' Commissão ele Con~l,iLui~\ãO • 

Te lcs·t·amma do S1·. Conde d'Eu, elo tcüt• seguinte: 
«Sr. Presidente Senado - Jtiu do .Jandro - i\Iuito JM 

penl10ra voto de'' pezm· do Senado, suspensão de ~essão por 
clous dias. 'l'umbem lho agrader,~u seus scntimeJJlos por tão 
dolorosa pct·cht.;>. - Intoil'allo. 

o Sr. 3• Secretario (servindo tl!~ :!") procede á tcilura do 
seguinte 

PARECBR 
N. 419- 1921 

llcducçüci {iilal.tlu:i· Ciíwmlas 'tio Scna.tlri t! wíipr;"sit:ãu 't.lu. Ga
mara dos Dcpu.tudos n. 260, de f!J;!O, que uryani;a a Co1z~ 
la/Jilidatlc Publica da Unüio. 

N. i 

SullstHunm-sc cm todos os tlieiposHivos da ·Propost~;ao 
ondtl se acham as palavras «Contabilidade Central <la Repu
l!lica), por Direotoria Central de Contabilidade da Repu
blica~; c u palavra «contadoriu:P ,pot: «contaililiclade,. 

N. 2 

l'io u1·l.. ·l ". em vez de «todos ·os ncLog I'~Jial iros á gcstãn,, 
•lifr:t-sc: ~[.(ldu~ ns aelns r·ll!ntivos :i~ ooul.as rlo gcsl.ãn»; o no 
~ 1" do 1u.csmo arLil;'ll -~liJlPrinmn1-so as pala:Has «para lodos 
Õs cffcilcs~. 

Ao :u·L 3° 
coll e c lo rias~. 

N. 3 
Suvvrinu1m-se a~ palaVras «c:~'ccp~o' nas 

N. '·i 

No al'l.. •í'\ § f!.•, HUppriluan1-sc as !lUJO:vraH «<lrl poJ•ltlilq 
addicional\) c, depois das palruvras «nnnq finanooiJ·o», accr.o.§• 
cenlc-11c: 4findp,~. · 



N. 5 

,\{1 ti! r.. ~J~~ e no :-it1ll JJ:JJ'acrr·apiln unk:o: 
Ern ''Ct de <·.üfll lJa!arwelc trilllcstral», disa-so: <~:um ba-

N. G 

MI .. !3. l~m ''e:t !lu 20, !liga-se «31 !.lc rntdo !lo cada 
UUllO:o. 

N. 7 
Ao nrt. f/j, u. II: 

Suppriu1am-~e a~ palavras: «e UQ ·Primein trimestre 
em vigor,, 

N. 8 
Ao art. 16; 
Subsl.ilua-sc reio seguinte: 
Arl. 1li. A proposta do Governo dividir-sc-lla quanto ao 

(IJ'Qamento d~ d~spcr.a de cada I}linis~erio, cm quatro parte.~: 
Deapcza ordmarm, dcspoza ,patrimomal, despeza cxtraordina
r.ia o despeza especial. 

§ · :1." A dcspcza ordinarin (Jiscríminada por scnviços com
prchcndo todas as dcspczas permanentes de pessoal o mate
rial relativos a cacla exercício, inclusive ,iuros das dividas in
lcrna e externa, garantias do juros, subvenções. auxilios e 
cu tras de igual natureza. 

· § 2.• A dospeza patrimonial é constituida pela acquisição 
ele bens immoveis ou de accossorios integrados nestes. 

§ 3." A despeza extraordinaria comprehende as despezas 
n serem effectuadas pelos saldos verificados entre a receita 
gorai e a <lespcza ordiuaria de caracter eventual ou adiavcl 
o as que devem ser executadas por creditas ox:traordiriarios 
para esse fim instituídos. 

· § 4.• A despeza. especial é a que deve c1'fectuar-se por 
lundos especiaes constantes da receita de cada exercício. 

N. 9 

Ao art. 17, n. II: 
Supprimam-sc as pala Vl'US ~ou da alicnacão <lestes 

quando não u.pp!icavcis ao servico .J?ublico~; c no .!L 11~ do 
mesmo artigo, onde s~ diz ~~sLabelccJmel;l!Os da Umao», d!gn
s.c 'outros scrvi~os mdustrmos da Umao). 

N. 10 

Ao aJ.·~. 18, 11. III: 
DepoiJ das palavras o::alicna~.ão de be11s), accrcsccnta-se: 

N.' H 

Supprimam-sc o ar:J·. 20 c .tQdas as lc.t_Lrmi UQ inc~mq. al'• 
.Ligo., 
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3ZCJ ANNAES DO SENAÓO 

N. 12 

Ao ar L. 23, a. Ilf: 
Supprimam-so as palnvms: «com indicação do destino 

qce terão os saldos npurado~ c como serão satisfeitos os de
[lcils qtw a c a.~ o se vorificarcm». 

N. f3 

Ao art .. 2·í, n. T: 
Supprimam-f'c ns pnla"·t·as -- «moveis c~ e accroscont.a

~e:. depois das palavras - durante o exercicio - «c a avulia
~ão dos bens moveis .pelo wvcntarw dos los». 

Sup.primnm-so f.ambcm as palavras: «emprui:íados ao ~or
\ico publico ou clisponivcis.-. 

:A:o ar L 27: 
Em vez elo - cm caso algum - diga-se: «Níío). 

N. Ui 

Ao art. 28, paragra.pho tmico: 
Supprimam-sc as palavi·as - cm lois orçamentarias -; 

r-nbstituam-sc as palavras-dous mozes - por <trinta dias~; 
1• accrcsccnt.e-so, ·depois das palavras finaes - taxas anterio
J'CS - as seguintes: «salvo si a mesma lei fixar prazo maior 
ou so .tratar do tarifas aduaneiras, caso este em que o prazo 
minimo scr(t de tros mezcs~. 

~. 16 
Ao art. 30, § s•: 
Em vez de cinco annoti, disa-se: «Lres annos,. 

:N. 17 
~\o arl. 31: 
Em voz de - As altoracões nesses prazos, feitas cm vir

f.ndo de regulamcnl.os cspcciaes. ficarão dependentns, etc. -
diga.,-se: «As alterações de todos esses iJ)Il'azos poderão ser fei-
tas cm virtude ele regulamentos espcciacs). · 

N. 18 

~\o arl.. :J2, no § 1•. supprimam-so as palavras desde -
<n aquolles quo f.ivorem venc1montoa fl:cos, etc. -_até - ro
tardamenl.o da entrega - o supprima-sa tambem o § 2•, pas
sando o § 1• a ser paragrapbo unioo. 

N. HJ 

~o arl .. 3·í: 
Em .vez uc - ~ 1' - diga-se: paragrapho unico). 
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N •. 20 

Ao ar·l.. :Ju e para;;rapltns: 

_ ::illlr:;l.illlallr-.-<\ ·~~~~~~~ '"'!-:IIirilr~: «.1:-< f'lllÍ,;"i'~'' de JJiiiJCLcs do 
The~uut·u a~rl.ttt•i;.m.da . ..; na Ji~i dn "'''~tun,.~nl.n, ettnt;J t•eeur·:-;ns do 
I'eccll.a, :"~('t'ao r~_·gt~l.t·:ula . ..; JJO '.l'r·ihtllml dr t:oiJI.a . .;.;. apüs a r·e
flpeel.tra. npet·at:atl, l'ieando 11 '.I.'III~ ... ~IIII'tl nl11·i~:·adn a t•JJViar· tnmr
·':tillwnlo a". llle:;IIJ<I lrilru11al qrmtlr·p,; dunt~IIJSlr·alivu:; tlu:-; bi
llwl.es UJ!lii.I.Jdus u l'Cofi·atatlL>,;~. 

:'\. :!1 

Ao at·l .. .í1: 

f:iU.J!Jll'illlalll-"u as pala1'1'a:' -- «.«cm Ol'lli'llt cscr·r
1
pt.u elo; 

:\J inislr·'·"'» - e na ''';;'llndt~ par· I c do lltPsmo al'lig-n, nndc e:.:tá 
-· jJ(II' lll'ill~lll U><CI'Íf!la ti<'>> }JiniSI.l'tJS- di~a-:.:e; <].lU!' lll'fiOllJ 
CH!I'Í pia tlo.>S . oCllo :iii [JUJ'ÍOJ'C,':>, 

N. 22 
Ao nl'l.. t.G: 

Sup PJ ·i I!Ht-He. 

N. 23 
Aoat'L i7: 
1~111 vc1. de - pcln Cnngr<Jsso Nacional - diga-se: "em 

lei": cm vez de- cnntlllllnica~õcs ou lt·anspnr·tc:-- diga-se: 
''unmuJissücs <lll lr·anspul'l.e.-;": c nu par·agmpl!u unico, em vez 
de - aucJuie~wcncia - dic;·a-,;o: ·•audieneia". 

A11 ar· I.. .[S: 

Em vc~ de - ''rdcnatlu - dig·a-~c: "vencimento". 

N. 25 
Au arl. ,lU: 

Nn~ 1", em vez de -quando ,jul:;ar . .çonvcnienl.c - diga
~c: ''si ,julgar· cnnYeuicucia"; o no § 3', em vez de - exccpt.n 
mu!l.as Ílltpo;;J.a~ ''"" fnr·nec<Jcl<lros, ele., até n l'inal do mc:;mo 
par·agTapho, diHU-,;c: "iuclu~il'o mull.u~. que ennsliluirão renda 
CVCII[U~ll". 

N. :lli 

.\r. arl. 50: 

Supprima-sc na lol.lra lt a:; pulavra~ :cmlJr.l.l'U pat•ccl
latlos". 

~. - Ynl. YH 21 
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N. 27 
Ao nrt. 52: 
Na lellr:t IJ, substituam-se as palavras "ou profissiouaes 

especialistas, üll adquiridos no lagar da produocão", pelas 
seguintes: •·uu que forem objecto de invencão privilegiada"; 
no § i •, em vez de "de i O o/o os precos correntes da praca"; 
diga-se: "o preco maximo fixado no edital da conourrencia 
no § s·, depois das palavras "entregues lacradas" e "aocrescen
te-se: "depois de julgada a idoneidade abertas"; e no § ,,., 
supprimam-se as palavras "si houver justa causa". 

N. 28 

Ao art. 53: 
No § 4•, em vez de multa de 50 o/o", diga-se: "e de 

correr por conta delle a differenca". 
Corrija-se a numeração do artigo segundo. 

N. 29 
Ao ar!.. 51,: 
Na lctLra F, act:t·e::wenle-~e, dcpoi:; da palavra Jinal «t;un

versão», a~ seguintes: «de accrj~·do com a condição que houver 
sido fixada no e di tal de conwrrencia. 

N. 30 

.Ao art. 56: 
Suprimam-se as pala nas: ~após uulorização do Tribunal 

de Contas)). 
N. 31 

Ao art. 57: 

Suprima-se. 
N. 32 

Ao art. 58: 
Em vez de ~aos interessados» digu-sc: «mediante reque

rimento dos interessados», e supprimam-se as palavras: <tO 
nome do funccionario que recebeu o fornecimento ou qque 
:;erificou o scrvi~~O). 

N. 33 
Ao art. 59: 
l'ia lcl.lra A, supprimnm-sc as rml:wras: «acomiHtnhadati, 

dos eonheeimcnlos de que ll'uLa n a\'iso ;mLcl'ior~, o na teU.r·a. 
C. depois ela palavra ~ucomJlanharlaH~, em \'ilZ de «dos conllCCl
monlos» diga-se «UOS ]ll'OCOS~OS», 

No § :l" supprimaiiHiC as palavras flnacs: «quando hou
:vcr razão pura isso», 



Au a!' L. liiJ : 

lJe]JUi:; ua:; !JUIUI'!'US «Úo uireelul'ia:; Je culllaJJiliuatle.;, 
UCC!'C:iCl!ll le-:;e: ~do:; l'C~fJl!CliVu:; l\lilli:;Lerio:;z,, 

. ~ ........... ;. - ·~ .J 

.1\' :JG 
Ao U!'L. Gti: 

J~m ve~ do «lJUualo á mura!itlauu e euaveuieutaa da ues
l,ezu. que empcnlmrcm e quanto ú rc~rularidalle;; uiga- :;u: 
~quu.mu ii, l'cgu!u.ritlallc Ja ue:;]wza LJ ue empcuhu.r em a uu 
!'IJ::il)CC Li VO), 

~. 37 
Au Ul'L. G9: 

Nc. tcLtru u cil~PJ.>rilnn.!n-~·'.3t,; us palavras «i'eitas lJO!' aí.inli
ni:;Lru~üu~. uu. II:Llrii b, depoi~ tlu. palavra Jiuul «JlUgu.duru», 
<ICC!'CS<:~~ul.e·:·:,;e: «uu Hu~cil.et·iur!.>; a a lellnt li, suppl'imu.m-se u:; 
pu.Ju.vra:; «:lúi'u. i.ifi porto-; hl'U$ileirus»; e u. lelt.ra r: seJa assim 
x·cdigida: <(jtwuJu o aleautameuto f'úr aulut·izado em lei» . 

.N. 38 
Ao art. 7:1: 

Elll. vez do «üO dias~, di~a-sc: «Sei:; mr,ltJ>»; c nu vu.ru
ol'<LP·lw uuieu do me:;ll!U at·L., uudu e:iltí «~U dJUo apús o umLu 
l'iHanceiru», diga-se:. «!lu !Jl'UZO eslabclecidu uc;Le ar Ligo» e 
cm vez de .;soL pcua de mulla~, diga-se: «~ob pena de j ur·u:; 
du múra~. 

.N. 30 
Ao arL. 7G: 

No § ll" - Em vez de «para alLcllller ;b rospccLivas des
IJc:.::as~, tli~;;a-~e: «Uu. cm leis e:;[Jeciaes~. 

N. ·Íll 

Ao art. 7!l: 

No § 1" - l:lupp!'ima-Sc) a puliti'L'a «dias:v c em vez de 
~rclaLivos aos~, diga-se: ~do,;»; nu ~ :J", cm vez de ,.cinco mil 
:·éis:v, diga-se: ,.mil réis~. 

N .. 4.1 
Ao art. 7!J: 

SuppriuwcH-se as palavl'as .;:da Fazenda, ú visla do infor
mac·õcs dus demais nunislel'ios~ c accrescenLe-sc, depois das 
pal~vms «organizará o ministerio~, a palavra: ,.rcspcctivJl' ., 

No Jucsmo artigo sup]JL'inm-se a palavm ~geral:~>. 

N. 42 
Ao m•L. 80: 

No § 2° -· Em vez de ~decorridos :10 mezos,, diga-se: mo 
!legundo semestre> .•. 
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N. fJ_:J 

Na epigraphc do e:q•itulo V - J•~u1 vez ele .. nos respon
saveis pelos bem pul.•lieus», diga-s!:: «UPnlaiJilidade dos bens 
puhlicns»; c: nt~ epi~I.'HpillJ do capil.ulu VI, ''"' wz de.' «Dos 
rc•.spul~:mvt•.h; pllt' di nlicit·us puiJiicos», diga-~e: ~ou~ bens e 
valorc~ publicus». 

N. H 

Suppriluam-~e mi arLs. ::H, tl:.l c t•cspectivu~ paragt'ttlÜI05 
e ar L. 83. 

N. 45 

Suppl'illlillii-SC nn arl .. l:lft as palavi·u:; -· us dh;ponivcis -
c Lutlus os pat•agrapltos tlu mesmo ar ligo. 

N. lt6 

8upJH'illlll-SB " pl'illlcdt·u pm·iudo do :uol. 85, isl.o é, as 
palavras: «A ad1ninisLra~.ão dos l.Jcus !n.nnuvcis f.lca a cargo 
dos miuisterius que os huuvct·cm adqull'JdO». 

N. li7 

Supprinttllii-St: u ul'i .. tlli " t·espeelivos pat•agTaphos. 

Ao al'l.. 8'7: 
Du]JIIÍô Lia,; pal[\VI'as «PI'CI.\Í:;as a!Lct·a~t)t:s~ acel'CS~cute·

~c: '~nas Lubcllas». 
N. 40 

Ao arL. !ll: 
Supprimatu_-tie a:; pqla\'l'as: «de diruito ou de J'aelu~. 

N. 50 
Ao ar L. \J6: 
11m vez de: «Pur uma cummissão especial JHllJJeadu pdo 

pre~idcnlc Jo Tribunal de Contas», diga~oc: «[!c lu JH'esidcnlc 
do 'fl'ibuuul de Contas, ou clelcg·ado de sua conl'iun<:a». 

N. 51 

Ao tll'L. 10G, nu loltra a, da parte - quanto ao '8l't~amcnlu 
subsiLLua-sc a palavm -ot·ganízuc.ão- por «prepura~'üo»; 

mt parLe qmu\l.o ao palrilnonio, lcLJ,ra b, dcpoi~ Lla palavra -
pt'l'lllanr.nlr: ! aeet't!ôCt•nln-·~c) «da Cllnlabilidüde». c• na lt'lli·a. 
t,, depois lia palavt·a inieial - conl.t·alizuvfi~1 - ucct·esccnl.e
,;e: (da ennlulliliclacle»: n JlUl·l.c quanto ú l'cccil.a c despesa, 
cm relat;fío tt receil.a tll't;umcnf.al'ia, no n. III, rod1ja-so assim: 
«li t!ifl'crcn~'u a mais ou a menos. lia previsão sotn•c: a arrc
CUl1açã·8), .... l. 
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N. !i2 

:\o nl'i. ·IOG. 
RP,irun assim rrrlipirlos ns §§ 1" r 2": 
§ I". As primeiras nomeações doA funccionarins deste 

qnadt·n serão fcilas cm cnmm i;,são, por espaço rlr l.r·Ps nnnns. 
devendo ns mr.~mas rccahir· obrigal.ot'ianJenl.c nos fnrwci:J
JJUJ·ios de flll~' sr. compõe acl.nalmcnl.c o qúadt·" da scct.:iín dr. 
osef'ipl.nrac;ãn pnr parlicla;, dobradas rlo 1.'hesom·o Nacional. 
dnsdc qnc, a jnizo do dirccbr da Cnnlabilidadc CcnLr·al, te
nham rlemonsti'Udo enpar:idade l.r.chnica. Sümcnl.e apl>s c:ssc 
pcl'iocln r. vnt•ificada a plena execução dos scrvioos crcados 
pot• csl.a Joi sel'iio providos cnm as nnmcações crreclivas aqllcl
lcs Tnnccionarios que l.ivcrcm pr:1vado a o,uu compelencia. 

§ 2". Para o [lt•ovinwnlo rias vag-as rcstunf.os no rJIIUr.lr·o 
I.Ciehnicn f.orão pr·ol'ercncin: 

o.) os l'unucionarins rlc Fa7.enrla c apcís clles, os do enn
t.nhilidarlc dos outros minisf.crios o ·1~ udrJirlos que. l.amhom 
a ;iuir.n do director r!c r.nntahilidadc CenLr·al. Lcnlranr tJ•aha
lltnrlo, rlr:monstrunrln apl.irlfto no wr·vi(:o rio oscJ•ipnl.m·ncfin put' 
pm·l.i rins dobradas; 

IJ) os adclid8S nus mesmas conclicücs. 

N. 53 

Ao ar!.. ·!O (i: 

1'mnRfirnm-sc pam o nrl. 107 oR ~~ 1." r 2.• rlost.e nrt.igo. 

N. 51; 
Ao arl .. 107: 
c\nlo~ rlas na lavras: «n (]lladro rio prssnnl». rliga-sc: «Até 

qnc sP,ja rlCI'ini l.ivamenl e nrgani?.ado», l.rnm< l'crinrh-~11 PHI.o 
:u·l ig·n pnrn n;; di.mosioõcs I r·nnsil.ori·as. 

N. 55 

Ao nrt .. 107. 
norltJ7.a-sn a. 18 n nnmorn de :wxilinrcs t.n.chnicns o nn

gmrnto-sc: um sr.c,·el.ario o nrn prot.ncollisLa, r.IPvnnrln-sr r!JJ 
um a f.r·rs o numet•o do rlncl.yln;:rr·aph:Js 11 elo sor·l•rJlir•.q ndcli
f.:mrln-;;,~ ·na lalwlla: 

Or·rlona~ln - Gral.i ficacüo - Vencimonl.o por cru•;:rn 
·f SI'Cl'OfUJ'IO , . , , , (j;.]Q0~(llil'O :~:200$000 !);11~10$000 
1 )II'Oiornllisl.a .. , , . ~:HOII*II'IlO ·f :1011*1100 t, ::!llll*OOO 
~ c'nt·J'iginrln-sr. l.ambmn na l.nhclla os ntlmMns rlr. am:ilinres 
l.cohn kos, rlncl y]ng-rnphns r rlr. sr.c;vcn t.cs. 

N. úG 
An ar!;. 
Supprimn-sr. a pal:lV!'U - al'il.hmel.ico - e .Lransl'ira-se 

este artig·o para as disposições l.rnnsitorias. 
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N. 57 
Ao art. 110: 
Depois das palavras - presente lei - accrescenLe-se: 

•rlenlro de noventa dias a contar da data em que for promul
~;ada~ - supprimam-.qc ns palavras cle~clc - devendo - até 
o fi na! do ar figo. 

' 
N. 5R 

Ao arL. 111: 
Supprimam-se desde as palavras - pnr!endo entretanto 

nlé uo final do artigo. 
Sala ela Commissão de Redacr~fio, IS r.lc novembro de 192i. 

1'cnnur:io Neiva, .Presidente interino. - Vidnl Rarnos, Rc
latot·. 

O Sr. Raul Soares ( •) -· :-;,., P!'nsidenl.e. depois das cx
ll"Sir,ões minneio~as •J r!rH:.tHtil'lll ar! as que l.ive "eeasifio de 
:l!lrescntar ao Senndo, dr:Jtlds ""· pai:WI':J. aul.twizada d" illus .. 
I.I'i!S lldmpanlwit·M no~~ns. n••><ln ,. na ottlm r:nsa do !!<lll!;l'<•sso, 
ltiio tno julgo nl11·ig:uln a arldil:ti' <'•llt:<a al~'tHtt.n. :'1s ''"n~idtn·a.
~;iíos rpw lltí;: :lfJt.ti fizemos. tntJSJlltt pül'tJUI~ isln St'l'i:l pt·••r:bu
Hlen!.P fnzet· o jog·11 do:-; nn:"i~llS nrlvPt·~nrius .. 

Não sei. nfio tlesnjo ~ah10r qu:tl n inlrwpssr' d•• oJ·dnn1 poli
J.ir·n. que JIOSsam I.Ci' illuslres t•olle~as 11osso,; em :tl:war ou 
nenslll'ar o prot:r•rlitnl'ttlo da flOliliea rlc S. Paulo e de ;cu 
digno Prcsidcnl.c. 

Como qu~J· qtw srja. juJg·o-mn no drvcr dr· r!J~r:I:H':tt' que a 
lealdade rnod .. l:tl' ria poliliea tlc S. l'nulo o i.lc sru l'tnincnlc 
Prcsidenf.r!, a sun im]wec:wel roOJ't'oe,:iin rm l.odo o r!r~:ttJ'so dos 
aconlecinwnl.ns r.. nolad:~mrnlr, no ·IMHltrnln rlc sr aptJl':tl'Clll 
as sincc!'l.li:(dcs. que foi a neeasii\o rio I'Ompimcnlo da dis:;i
{!unein. Jrnldarln I! t'.OJTI!C~Üo qun l'PI'Ird"n' n v••lltll eaJ•adcr 
paulista (apoiados) r• !Jnnrnm as lmrli•:Gcs dtJ llÍ\'i.sntu i.ln
qurlle h1•m J'ac!arln nwll'n tln. rivi!iz.n,:iin hl'nsileim ..• 

O Sr.. BJmN.IHDn ~lflN'I't'mo - ~luilo bem. 
o .SJ\, n,\Uf, So,\IUlS - ... csl.ão a .salvo de qualquer SlJS

ncila, niin flOclern srt· po~las em duvida c, ant.cs. consl.il.ucm 
uma g-rande cspcran~a ele mcllwrcs rlins pa1·a a poli I i c· a do 
Brasil- do nosso Brasil - .infrlizmcnlc iiio olvidado nns nos
sas refJ•cgas. 

Comõ J•cprcsr.nlanlc do Eslndo de !\finas, eu !.enij1o, pois, a 
homn. rlr rcr:lnnlil.l' urna JlHJ·Ic .-lm;las censuras ou tlrslns ag
gJ·c~sucs a S. Pn.nlo pat•a nós outros, rlc Minas, 

0 'SR. ANTONIO :\IUNIZ - Nfío houve ag~rrssõr:; 
Paulo. O nobre Srnndor csltí confundindo o Eslaclo 
Pnnln wm c• Prrsic!cnt.c rlc S. Paulo. E' difl'crcnle. · 

n Siio 
dr' snn 

O SR. AT.vAno DE C.lnVALHo- O P1·c~idcnt.c rlc R. Paulo ti 
lto.ic o supremo reprcscnlanlc rln l~slac!o. 

O SR. HAUL SoAnr.s - ~~cnho a honra r.lc reclamar mna 
parte dcllns flat'a nós outros de l\Iinas, pnl.'(]Ue Minas c Sfio 

(*) Não foi revisto pelo !ll'ador. 
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Paulo agiram, crn lodas a, piH\S<'.~ da aclual <~ampnntJ[l tia 
smeessão, em perfeila lwr·Jirunia dr vi~ln.s. inspir·ados sempre 
nnrn pens:unenfo suprl'ior·. pr•n,·nr·mnlo ouvir·, consultar· e cnn
r:il inr· !.orla,.; as eorr<!I1li'B :trrlor·i;:;Hlas da polilica brasileira, 
para clr~I· no prnhlcma da sueet·ó~fío prcsiclcneial uma solução 
palriotiea, nOI'Irlal c ri~Jmldienna. 

F'.r·a n qu(• linlrn. n rlizr•r·. 1.1/nilo lw111.: mu:ito &cm.) 

l'llflllOOM,:Ão !lA SI>HHÃO !lU UIINGIUlSSO NAU!ONAL 

l)iscussão unka du pr·u,jecto n. ;J7, de 1\121, prorogando a 
acl.ual scssãu legi:.;J:üiva ai.,;. " dia 31 ele dezemhr·" do enrTenl.e 
:til li O. 

i~ncorrncla e adiada a voLrtção . 
• 
Cltrmi'I'O PAliA A CrlMM.lSSÃO DE LINHAS 'l'ELEGRAPHICAS 

3" discussão da pi•oposição da Gamara dos Deputados n. 97, 
de. I \121, que abre, ·pelo 1\linisterin da Viação o Obras Publi
~as, um crediLo de 51,7:570$1.09, para liquidação de contas 
da Cornmissão de Linhas 'l'elegraphicas Eslratogicas de Matt:• 
Cl!·o:.;>o ao Amazonas . 

.l~ncenada e adiada a vota,ão. 

PllE:MIO AO GU,\ItDA-l'!llliOS !SAIAS l'ER!lEIRA 

3" di"-Cussão ela J1l'Oposioãn da Gamara dos Deputados nu
mero 107, de 1921, que institue um premio a favor do guar-· 
da-freios !saias Franei:;co Fcl'l'cira, da Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil. 

:mncerraua e adiada a votação. 

PREMIOS AOS CAMPEÕES DE '!'IRO 

3• discussão ela proposição da Camraa dos Deputadt,s 
n. H3 ele 192'1, que abre um credito de 23:000$, para paga
;11ento de premias aos campeões brasileiros de revólver 11as 
Olympiadas de 1D20. · 

l~ncerracla e adiada a vota•; fio. 

RESTITUIÇÃO DE DIREITOS 

2" ciscussão do projecto do Senado n. 35, de 1921, auto
rizando o Governo a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, um 
crcdilo de 20IQ•:OOO$, para rcsl.il.uição ú Continental Pl'O
ducl.s Con1pany, ele direitos indevidamente pagos rela im
po,·taefín rie machinismos c apparclhos destinados ú in•tnl
lncã" tl11 rnaLaclouro de Osasco. 

Encerrada e adiada a votação. 
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nr.s;~Pnnrnr;~r;.\:1 rn: ·r·r.nnr.:~"n 

:1" rlisrn.,~fi.n ria pr·npn.-:iefin ria. f:nmnr"l riM J)rprri:HI•'• 
n. !lO, rln Hl.~l. :lillf11'iznndn" l'r·r~irlr'rllr ria :l•'Pilhli.:n a ntl
qnrr·ir· 1111 rlfl!-HlPI'fiPl'inr· n lr!'Jlf.Hln nndP !'llf:l~t,illlln n E~I.IWiio 
Exprr·inwnlal rir~ ;\1 iner•io,; I' G•llrlilii."l ivt>is .J;, Srr·v:r:u C:e.dli
girr• r ~lirH•r·nln,;·irn. 

F.ncr,r•rncln r nrl infla· a vnl nr:iin. 

CIIJ;;Jll'l'fl l'.\JlA ft ~r1;>;!S'J'r.l1Jn nn EXT!llil11R 

:1" lli;;en;;;;iío rln Jll'OPn>'ir.rtn da Cnmnrn dn~ Dt))llllnrln~ n. ·Jno. 
rle Hl2·1, qnr nhr•r, prln Mini.-.ler·io rins Rrlnr:õr~ Exlrr·i,r·r.:;. 
lllll rrrrliln srrpplrornrnlnr· rir ·10:00()*· para pn;;:J.mrr:l.:l rir gr·a
li l'iraefi11 n. furwC'i"nnr·ir•,; prla :::n]H;I i ln ir;fin r·rgulnnrrnLnr. 

EnrrrJ•nrla 11 nrlinrln n vnlnr:fin. 

:1" rli~Cllssfin cln prn.ir.cl n do. Srnarln n. GO, rlr. ·I P.2·1. nutn
.clnnri:J J·cvrrlrr· no ~rr·vir.:n nrl.ivn rio ExPrciln. inrlrpr.nrlrnlr. 
rln vng-n, n lrnrnlr-cor•nJlPI .Tnfto Philnrlrlphn dn nnr.lia. que 
'rr·:í inrlnido no rpwr!r·o r:.;prcial. 

Encrrrarln. r nrlinrln n \'nln~ão. 

O Sr. Antonio Moniz ( ') ('flelll rmlPm) - 81•. Prr~idrnf.n. 
rlr~e.inPin que V. Ex. me informn~~c si po~so usar rln pnln
\'1':1, nc>l o mnmrn to, para mna cxplirnr;iin pessoal. 

O Sn. Prn:smRXTE- Para uma rxp!icar:ão ·pr~~oal, prírlc., 
O Sn. AxTnxro M0xrz- Ne;;~r caRn J1Cçn n V. Ex. qnr. 

nw ronrrrln a palnnn Jtat·n Llma cxplicaçfto :ressoai. 

O Sr. Presidente - Tnm n palavl'n para nmn cxplicn~.ãn 
JW"onl o Sr. Senador Antnnin Moniz. . 

O Sr. Antonio Moniz ()Jm•a nma c.-eplicrrção p!'ssnnl) -
Sr. Prrsidcnln, ouvi ~nm toda a attcnoão o discurso profpr•irlo 
pclo illustro representnntr rle Mina~ Gornes. Pm rcspo~f.n :\~ 
r~tlllRirlr!'açiírs frita;: pm• mim e prlo Sr. Moniz Sot;!rr•, iiccrca 
rln momrnlo pnlil.ir:n. 

S. Ex. r~omrenn n. ;;un ornçftn dir.cnclo que nftn ~abin crnnl 
n inlrrr~;a• que llnvin dá parte dos srus arlvm•sat•ios pnli
tir•ns rm rsl:w nrnH·anrl'n a quem ca.he a rrsponsabilidnclc rio 
mnilo -r•nr qur roi dl'cirHdo o raso da succrssiin prnsideMinl. 

O Stt. ltAm. Rn,\nE~ - En nfio ri iRsn iRsn ; cliRSC. qnc niín 
.'nhin cpral u J•rizfio rir rsim•rm al.acunrln n prMirlcnlr dr Rfin 
Pau ln. 

O Rn. Ax-rn:-no Mnr-m- Von rli?.cr a ~. Ex. por11nr nos 
rrrrrimns :'t ~ilnnr:fio pnnli~ln. Nfin fomnR n'tt.~ fl\Jr. PI'OVOCn
mo;: ••s,;n di><rn;;:.;iitt, mas o rminrnlr rr.prr.~entnnte de S. Pau]!), 

(';, ~ão foi revisto pelo orador. 
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Br. Alvar0 0n f!arvalhn, rruanr!n rlí~~~ rrnr a resrnn~nhili
rlnrlr. .dn rl1.~.•rrlro qne R. Ex. t.nnfo lam~nt.n, r rtnn rara nr·,~ 
ronslrlnr rnnlivo rir .in.,tn >nti;;fnr·r~rr. rnhia nn,; S!'i'. linvl'r
nnr!nrr.~ rins R"lnrlns rln Balrin r• rir l'l'l'nnmhrll'n. 

O :::r·. Srnnr.lor ~lnniz Soclr,: pt:ldíu, rnf.iín, n pnlnvr•n para 
mn~fr•nJ• ao rlignn rrpr·r.~rmlnnf.r dn S. Pau!n rrnr n. re;:,pon
;;n!Jdrlinrlr rlrssc rlis.,irlin r~ra r.xnr:l.amcnLr. rio Pt·esirlenl.r rio 
E;;f ar lo rir que 8. Ex. ,: rJ igno r·ep r·esen I. a n I. r nesta f:a>n. 

O Sr·. Anlonio t\zri·r.dn teve. 8nf.ão, occnsi:io dr fnzrr 
nrna exposi0fin muito Yrrr!nr!etrn r lrnl rtn~ acontrr,imrntn~ 
qnc .sr J•r.fcrern ao ea.,n. 

O Rn. Ax·r•o:-;rn Azrmr.nn - i\! as. fa?.enrln inteira jn~l.içn 
no Pr·rsid'r.•nlP do B;,iado iii' S. Paulo. 

O Sn. ANTONIO :\'lol'nz - Das palavms do S. Ex. con
Plr.ri qur o r.rninenlr. Srnndor por 1\TaLto-Grosso, longr d'r cxi
Imr n Prc~idrontr dn Estarfn rlc S. Paulo dessa responsnllili
clnrlr. enm os aJ•gumrnlos que S. Ex. apr·escntou, ainda mai~ 
nn~ r~nnwneru dr qtw foi o Sr·. Waslringf.on Luiz n prinr:ipnl 
r~nsadM do disoidio. 

O Sn. At'\TONro A7.TmEllo - Não apoiado. 

O Sn. ANTONIO MONIZ - Engana-se lambem o honrnrlo 
Srnnrtnr.· rpnr ~~i nas, n!'firmanclo que nós, os reproscntnntes da 
Bnhin. qur nos ocr:upnmos rh'sse a.~sumpto. fizemos ncrusn
eõr.s an Estado de S. Paulo. Absolutamente, não. Xfin :\C
rusnrnos o glorioso Estado rle S . .Paulo, nem mr.smn n si
tnnefio dominante. 

l\rls nos occnpamos apcnaR r!a nl.tif.uàe do .Presidenlr dn 
Estado. 

E' sabido que o illustrc Presiclcnte de S. Jlnulo lnmon 
rrsnlneõrR da mai~ nlln impor·lancia sem ouvir o Cnnsellrn 
Exrcut.ivn rio pnl'iirln. Fni no mnincntn Viee-PT·r~idcntr rln 
Srnnrln que S. Ex. romnmnicou a sua resnluciio dP qnr 
"lli.J•e os nomes inr!icarJns an ,quprcmo postn clr. Prcsidnnlc ri~ 
TirpnbliNl. preferiu o elo Sr. Arlhnr Bernardes . 

.Q Sn. A. AzERlloo - Mas de nccôrdo com o ~eu part.irl'O. 
O SR. ANTONIO l\fmm - V. Ex. não disse isso nn ncc~

.~iiin opportunn. Os jornacs Lambem não o disse1•nm. 
O Sn. 1\lnr'\'17. Sonn~- Nrm os reprcscnt.nntrs dr S. Pnnln. 

nrsla r:asn. 
O SR. ANTONIO ~[o~nr. - O facto é que não fizPmns a. 

mrnor accusa~ão ao E;;tndo rlc S. Paulo . 
. o Sn .. AL\'Ann ng C,ln\'AT,Hn - Fizcmm no seu Presidente. 

l'ren n 'Pnlnvrn. · 
O SR. ANTONIO MnN 11. - Hn grande c! i ffcl'rnen rn !·r·~ 

o Prrsid11ntr rir um E~tarln r o pJ•nprio Estado. por m:wrr 
qrw ;;rja o rrspriln r· n coosir.lrrnc~o qur aqucllc gnsr. 

O Srt. Ar,vAno nB CAn\'M.TTn - .Em S. J>nuln. nn rrA·irnrn 
T'''PIIhlirallo. at,: hn.ir os pt•rsirlrnlr.s rl'n F.starln sfin o cx
Pnt'niP ;;uprl'rnn rln vnnl.arle pnpnlar. 

O Sn. 1\!'>TnNrn. ~IOl'IIZ - F.' um rng-nno rir V. Ex. Si 
consultar· n hlstor•in do nos~o pniz, hn rle vC•r que em mo. 
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rnrnlns rlifrirl'i.~ da pnlit.icn nacional tem havido dlvcrgenoia 
••nli·•• o Pr•r,;id••nle elo Eslncln ele 8. Paulo e o povo paulista. 

O Sn. At.nno ng CATW:ILHO- E os partidos. 
O Sn. AC\'I'ONTo MoNrz- Por consequencia, V. Ex. ha 

de ronerll'(l'm· •·•1mrnigo, q11c, rruanclo muito, o Presidente do 
r:~r.arJo ·póde rl'prcsentar a maioria do povo paulista. 

O Sn. ALV.IIto DE CAHVALno -- Nas democracias modernas, 
" govcrnu representa a vonl.arle do povo, salvo si na Bnhia 
:1 1:nnsa é rlifferenl.e. Pe~:o a palavra. 

I) Sn. AN'T'ONIO MoNIZ - V. Ex. não póde dizer .que a 
dcrr111nracia no Brasil é rrpr·nsr.ntada pelos governadores; o 
pm·n é qne é l'nlwrnno. 

Pnr nnnsegnintc, f'slá p!'nvaclo que '' eminente represen
l.anl.e de Minas r.ngannn-sr rruancln no desejo de dar uma dc
monsl.r·ação. de estima. soliilari••dude e, porque não o dizer, do 
~'l'alirliín an F:slaclo rle S. Panln, veiu á tribuna estranhar ... 

n Rn. ll.IUJ. Sn.11ms - Eu nflo estranhei nada_ 
n Sn. AN'J'IINJn ~lllnNr7;- Enrfio n que foi que V. l~x. fez? 
O Rn. R.ITJr, SoAHllK - Dis.~r que Minas c S. Paulo f.inllllrn 

:1g'id11 ric. :tCI'Ó!'dO, 
O St~. ANTONio l\loNiz -- Ningucm conteston isso. Eslnu 

nonf.rsl nndo eousn nmit.n r.lifl'rrenle. 
V. Rx. queixa-se nu. pelo menos, manifesta cerl.o 

rins agrado por estarmos l.ral ando deste assurnpto no Senado. 
i\las, so V. El'i' .. rceorrer ás netas dos nossos trabalhos, ha ele 
verificar que ns rrsponsavcis por essa discussão, aqui, são 
cxacl.arnenf:c os Scnadorr.s correligionarios de V. Ex. Nós 
apenas temos esl.aclo nn r!r'fensiva. 

Ainda hontrm. J'ni o S1'. Senador Alexandrino de Alcn
caJ• quem provocou a discnssiío sobre outro ponto, e o illus
tre Senador Vcspucio rlc ,\breu nada mais fez do quo reba
ter as suas icléas incnHciliavcis com o regímen republicíJ.no. 

O SR. A. AzEREoo - Ali:ís. o i\lust.re Senador pelo Ama
zonas n5o 'fez accLisa~ão algnma. 
· O SR. AN'l'ONio MoNrz - SmtenLou idéas que rião se com-

patibilizam com o regímen clemncratico, e que foram refuta
das com muita felicidade c cloquencia pelo illustre Senador 
r·iogrnndense. 

Sr·. Prosidenfe, não clesr.jo mnis cansar a ntlenoão elo Se
nado. Apenas pedi a palavra para protestar contra a asser
~ão injusta feita peln Illusl.rc r·epresenLant.e de Minas Glcrnrs, 
:JI.Lribnindo a nós, rcpresenlant.cs da Bahia, increpacões ao 
g-lorioso Estado rlc S. Paulo. Nós não fizemos accusacões ao 
nobre povo paulista; apenas estranhomos o procedimento, 
que não reputamos regnlar, do illuslre presidente daquello 
Estado. 

O SR. A. Aimmmn - Fazendo uma injustiça ao Sr. Was
hington Luiz. 

O Sn. ANTONIO !lfoNrz - gra isso o que cu Pretendia di
zcr ao Senado, (Muito bom; muito be·rn.) 

O Sr. Presidente - Tem a palavra para uma explicação 
pessoal o Sr, Alvaro de Carvalho, 



O Sr. Alvaro de Carvalho (*) (para um.a expUcação pcs
snaf) - Sr. PJ"esillr>nl.e, niín fo;;se n coineidcnr:ia fclir. do ~cn
l.it• <'U, nas minlt:1s vnias, a nxulwranr-ia do ~rmgttr lm'iliano, 
pm· isso qtlC sou l'illio dr. hi11•iana c hahin.nn, o esl.ranharirt 
lt nssisLcncia q1w ns .rJnns illusl.res Senarlr"·r·s pcln. Bahia cm
presl.nm, nesla hom, :í. r1irecr;iín poliliea do msLndo ele São 
Paulo. 

Mas. SI'. PI'(~Sidcnl.c, filho tie lt:ll1innos. conhecerlor úa his-
1 fl1'ia rlo H1·asil, sr i rl:t forr.'a e da ask'!cndcncia qurJ essa glo
J'iosa g-ent.n hnhimm snh<• P111J1!'r.slar a sens J'ilhn~. qn:mtln, 
c"run cu. mwrc<:rn um mnnrlal.o politico 

msLrnnltci, ao ou v ir n. palaVJ'U eh Sr. ·Monit. i':orh•t!, dando 
r.ou~"Jl10s uo [llll'i.itlo J'cpn!JI ieano ·de S. PunJo, an ~en rlig·no 
presidente, a sua commissiin cHrr~l.orn, ·dizundo como uevia 
l'ar.m·, assim ~ niio as;;u,dol Ho,i", vnlln a rsLraniJnJ' novunwn
te, a proposito das rleclar:Jr;ões do reprr,senUull.e do RsLndo 
rle Minas Grrae~. ~UP n R1·. Antonio :~!nniz venha rlisLing'LJil' 
o ,JIIWO paulisl.a dn PJ·csitlenl.e rio Esf.ado ·de S. Paulo. 

n Sn. :\N'.I'ON!fl MtlNI7. -- Nmll [lOdia clrixat· ele tlisLillf\'IIÍI', 
n St~. Ar-VAHO DE CAJ\VAt.ILo - Mas, SI'. Presitlenl.e, esse 

povo •\ o povo n cujas g·lorias S. Ex. aLLr·i!miu os pr<Jdica
rln~ nnnunciarlos 11rsl,n, f:nsa. Nr·ssP caso, ,~ S. I~x. a ]Jei'Soni
fi.mt:õ"io tio fHl\'O pnulisla. qun o srJIIhe f'.levnr á rmntl prcsidon
t)ial; dessa sOJ'Ie o S1·. Wushinglon Luis, que J'oi eleito pclu 
P:u·Lido- llcpublicnno .l':ml is La que gu::mla lradiçücs glcll'io
sas da democrac.ia do Brasil, desde a propaganda até hoje, 
não póde ser separado do povo paulista. Póde ser que S. Ex. 
esteja Jll'Ocurando cm sua inlrncão clisl.inguir o 81·. Was
lllingl.ou Luis do :povo paulisLa ou dos proprios reprosenLan
l.cs do EsL:1do de S. Paulo nesta Casa. 

Sr. Presidente, o nob1c ~cnudor que me pt·ecnclcu nu ki
huna referiu-se, lm pouco, :ls .palavras hont.em pronunciadas 
pelo glm•ioso almiT·anl,r. figura procminenl.e da i\!arinha Na
~,;ional, S1·. Alexandrino ele Alencar. Sobre I9Lo n!lda l.cnho 
a dizer. Eu apenas tenho qne rebater as pnlav!'as dos i.llus
l.rcs representantes da Bahia cont.1·a o Prcsiclcnl.e do Esta
rio elo São Paulo. 

O Sn. MoNiz SoonÉ - Peco a palavra. 
0 Sn. ALVAHO DE CARVALHO - Elias São injustas e jt"L (jl10 

S. Ex. o Sr. Moniz Sodré ped·c de novo a palavra, declaro 
que não desejo volt.ar a l.rilmna. As asseverações são percm
ptorias por parte do humilde orador c renovo~as; são elo S.t•. 
Carlos de Campos, leade1· da poliLiiCa de S. Paulo na politica 
federal; são do Sr. Dr. Alfredo Ellis; são da Commissão Di
rectora e são finalmente elo povo de São Paulo. JIL viu 
V. l~x., Sr. Presi·clcntc, a esclruxula posição pela qual os no
bJ'Cs representantes ela Bahia eslam a trnr;.ar a ·direcLriz da 
poiHica de um Est:1clo que já tom alguns direitos ao res
peito do Brasil. 

Sr .. Presidente, se.inm rruaos forem as palavras do no
br:e representante da Bahia - por isso que nas minhas veia;; 

( •) Não foi rcvi·sto pelo orador. 

• 
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r~nl'l'r .'angnr haitiano, pot' i~so r]tW ant.r.s rlc sor paulisla 
Sllll hr:t:<ilnit•o, por is;;o .nn;;le momrnl.u, c~onw I'!YI l.nrlns, a 
J•rvidn\:fi . ., rln raso~ lnr.ar.,; n ag-resln r innprMLuna, rur i;;s" 
qrtn qtttlltdrr ·S. Ex. IIII' pr!t':gunl.ou de qur.m et•n. a r.rspou,;n
hilirlndn ru I'I'SporHli l]llf' er·n rlc Lnrlos - rltwo pr•ec·.al'r•r
me cunlr·a os impeLus do mett lemrpemmenLo r clixl.'t' an 81'
n:ulu ria 1!1cpublica i'JUt! a polilir:a de ·S. Paulo. na sun ·snli
tlnr'it!rladr eotn a~ r~antlirlalnr·as ela Cnnvrnclín dr H dr ,iunlw. 
lt:iu sr.t•it init·iarlnm dr• nt~crlt·.rlns nPnt ·rlP c:nn,as que.• r.nrn i'ltt 
::it' pnrPI.:.Hill. 

E' pr·ociso, Sr·. PrcsiclcnlP, que n Scnacln da Rnpnltlicn. 
11111a wz que cabe ai.Lrilmit•-sr. a mim a iniciaLiva dP ttnm 
rlisc~msãn qun não lr.'llLPi fazer. a minha ull.ima palavm ~r!,ia 
t'Sia, que Lradrtz a convicr;üLt rio povo paulista rrpt·nsenlado 
Jtl>itJ supremo magislrndu fJ\H' i'· n Pr·esidPnte dn E,,.:;l.arln. 
(Jlllliln IJI!'/11 .. : 111'/t'Íin iJcm.) 

O Sr. Moniz Sodré - Pc•(:o a pnlavi·a. 

O Sr. Presidente - 'l.'rm a pala I'!' a o Sr. ~lon iz Sorlrc~. 

O Sr. Moniz Sodré tliz que não !anelo ouvido o rli;;rmso 
di! seu colloga, o Si". llanl Soares. sinfio no srn nlt.imo porinrln, 
não ~o JH'opuda a rospomkl-o naquollo momenLo. ncspnnrll', 
).HH'r'!ttt. ao ::\r. :\lvat'o do Carl'alltu, dnclat·anrl·:t qrw, untr~ rln '~'t' 
panlisla, é l.tJ'asilcil'O, por isso, o rwallrn· nãü cnmpl'"hendr! ICOllll"l 
n púdo cenSUl':1r'pOt' lr.t· discuLido a!';;nmpf.·t., jq poli! irn• pauli,ta 
flm•quanto S. Paulo •' ainrla par·Lc r.Ja Per.let•nr;iiu HraBilcir·a, e a 
ai.Lil.ullo elo;; :'<l!tts r npt·e;;l'n tanlus pr'tclr tratQl' graves perturhaçiies 
ao. paiz. Diz que r.lo uisr:ursu elo :l1·. Haul Soares apenas ouviu a 
rlocluração dr.• qnr~ Mim~' qnct· l.r~nlfn'. para si parte das culpas 
laneudus a ::;. Paulrt. Nau sal.1e st S . .l~x. faz bem, porquanto 
sohi·u o Hil.nacinnisrno minr.ir·o já pr.•zam tantas rcsponsahi
litlndr•s fJIIt' 11i'tn •' rawavr•l lancar-lltc ttma carg·a tão posada. 
JIJ.o;;Lt·a que o oradm· Lr•tit J'eitti aprnas juslií~a. dando a cada 
qnnl a t•nspnnsahilidarlo r.la;; faJLa;; qnc !.cm cnmmcLI.ido neslo 
assumpl.u. A poliLica mitwira rr.spomlc J1Clos erros que pl'a
tienn n qun logo incnntpatiltilisat•tLitt a candiclatum do Sr. Ar
tilm.' Hcrnm·cles com a opinião nacional. E esses fll-ros já lovo 
occasilí n do r.lllltnOI'at'. cm rJ i scm·sos an f.rri nrcs. A recusa :ís 
nxigt>ncins pal.t·inl ieas dn Hin fit·andr .elo Snl, rlc aprcscnt.ar o 
candidaLo as ]1ascs elo ;;ru prog-ramma polil.ico l'ovclou, por 
pat•!n r:lrsl c o Sl'll ncnltttnt a[ll'Pc;o pelas convicí~Õc.s alheias, o 
falia dr srntirnrntns clrmnr·ml.icos, dispcnsavr.is á \toa mar .. 
dm do t•cgimcn republicano. A nfto accciLacão fla pro'posl.n, 
1'nilu nela Haltia, pnt•n •:r•,;oii'Pt'Pilt livr·r:•iTt''Pln na Couvcnçãn a 
csenlha do tHI!lltl pam vir:I'-JH'r•sir.lonl.e. rlnmonsl.rntt no si
l.tt:Wirlltismo mincii'D o~ snnlintr>ttl.ns rlc r•g·nismo c iili;'J'a
tirlfio, alr'•m r.ln nwnospr·n~o nrla opinião rio pni7.. qn'c j1l havia 
sa>:·rarln snu rnnrlidn.Lo, o cmincnLc governador rlo seu Esl.arln, 
A inrlicar;ão elo St·. Ul'llUltn Ranlos r'• mais nma prova dr qnr o 
silunrionismo mineiro so havia enveredado pelo caminho 
f.ttt•fttr.tsn t.lns eamhal:w!Hts n ennlttins, (jtW l.anl.n t.r!crn Pl'nju
dicmrln a Hepul:tliea. A nhsl.ina~ão nm nã.n atlrnclr>t' o llio' t.lo 
.Tanniro, qnànr:lo pnclia o aclinmcnLo rla nonvcnção foi mai~ 
111na t'I'Vf'lac·ão tlr• inlnll'l':lrlf'ia pnlil.ien c rlc mcnosf'.aho poJa 
opinião uL• l\lltig-ns, qur Lnnl.rt llte llevinm mcrl'eCJ'. Esses os 



eno., PJ'ittl'ipaes tlu:i t.lit·i;,,;~tle~ ela p11li!.iL:a ilu Minas. Aos elo 
::i. l'ilttlu, ealiUIII Uttll'll~; CilltU, prÍIICi[JUJIItCIIill, au ~UU Í llus[!'~ 
pn:,;idunJ.,! a t·,~spon:mltilidadc de IHWCt' P'~rlut·!Jadu a IJat'llHJilia 
t·ein:utl.u na puliUea do [Htiz, no JJJ'OYa\'el inluilo de Lil·ar Yan~ 
tug·~tts que tliredantunlu o apt'O\'ciLassclll. O ut•adut· accenLúa 
qttu ttiiu J'm·attt Ci)ll[ustatlw;, l\t.tle~ pluaa.tHenle euul'irlllatlas as 
;;:tas al'l'it•tttat;ü,!S. !Jisse que ao St·. Wa;ltinglon Luis eal>u a l"!· 
SJ!IItt:;altilidatle tlu ltll\'1'1' pel'l.u!'l.tt.H.Iu,.o aceünlu LJLle eslava qua:;i 
a~~ual.ado unlt·o Hallia u Pet.·num!Jtteo, pois a e;;eollta do tul'
ceit·o numa parCiu du rnpt:cscnlanl.o ela polilicu paulista; essa 
respuu~aiJilir.ladu (: Lanl.u tnais gt·a,·e quanto o [Jt'e:;itloaLu tio 
::i. i.'attlo IJa\'ia jmatlo al.t:;ulul.a nouLl'Ulidado no a:;sutn[tlu. 
O S1•. Waslling'inn Lttis, lontando essa deliiJCI'll\:iio, ap;ia clar1~ 
tlestiuamuule, nos IJUsl.idm·es da pulilica, nãu a>'sltJuindu de [JU
hl iea a responsabi I idul.ic da ~ua. ;\o ~otili'at.·iu: l'lll'l;ou Mi nas 
a i.lttiiUl' a inidaLi\·a da eanrlidaLura lcl'iJanu Santos, que lanLo 
ia fut·it• 11s Eslados tia Haltia u Permlllilllll'O. 

l'ut· qun ussitil a~iu o presitll!lllu de S. Panln '? Pnt·quo 
lautlll!lll S . .J.•:x. não loinuu a si o uncargo Lia inclical.~fw pu!Jika 
da eandidal.ta·a do Sr. Arllnlt' Bet·nat'lles, rlcixanclo 1\linas lia 
]!OSÍI,~iiu CUIISI.l'Uil~;'Ída de SCl' pJJa qllll fizes:iü a llJll'CSUll[ttl:àu 
nl'l'ieial do suLt JH'Opt·io candidatu '! P111· que o Sl'. Waslting'Lnn 
)~ttiR llllO th;SUJ11ia pttlJ]ic:.t O ft'UIIClllllCiltn a i'C:i[lUll:illi.JiiitlatJo 
!mll1ediat.a dos ados qtlll cl/e uconsullia\'a u JH'OJHlnha, cm 
;nnralntltu:iil!s suct·etas 1 ... Pur que S. J~x. t•csnlvia a:;stiHI-
1üo:; du lttl nJagnilude ~l.'ttt pt•évill aviso aos pt•uceres da poli
tica du ~eu B~Latlo ? S1!ria [tut· mntiUSJH'et)O aos sens coet•ulig·io
mu·ius? 81n·ia pOI' nii.u ôUI' sincul'tl a intlica\lÜO que fa~ia tio 
nnntt! do illtt~tro JJl't~~idenLu de :\linas ;! Tudo. isso 1\ qun o~ 
dufonsot•cs do St•. \Vasltington cli!\'l!lll uxpli~at•, l!tlt vc~ ilo ra
xcJ·om inerepai;ücs aos JlOiitieos rins oulrus '.l!~slados, deixando, 
por,\m, ele p(• todos os factos allrgados, [JltC na sua.sertttcncia 
!ogioa são do Lanla Hignifica'.~ão. 

O disem·~o elo SI'. ~luniz Sudt•,j J'oi ltuvamcnL" aparlearlo 
llllio Sr. Alvat·u de Cat·\'allio, ao qual responde sempre o Se
nador lmhiuno. 
. Como o St•. AJ\·at·u de Cat'rallto dcclt1l'ttSSIJ que, desde que· o 

seu coiJ,!g-tl o t•uplai'tl ptu·a c.,~tt tlefcsa, 1!lle fm·-lltc-ltia a von
l.atlc, n Sr. Moniz Sodrtí respondeu q1w, neste casu, ia St!nLar-se, 
aguardando a defesa promcltida, aJ'iln do dat' a indispeusarcl 
r·cspu~ta. 

O Sr. Presidente - Nada ma i.; hn\'Cntlu a tt·alat·, ,·uu le
vantar n ~e~~ün. 

Dcsignu pat·a lll'llt!ttt du dia da :;uguinle: 
Vn!.n~ãu, etn cJi,;cu:;,;ão unir:~, d11 pi·o.icc/.11 11. :li, de 10:!1, 

<ll'lil'ngandn a acJ.ual "'""fin legis!al.iva al1i 11 dia :JI do dc
.;cntbt·n do O(il'rutll.e annn (da Cu·1nnrisstio de l•'intwças); 

Vntn~il11, 1•nt ~" cli~cu,;:;ii11, d11 pt•ojcel.o cln Senatln 11. ~O A, 
de l!l~l. t'l'tlu~indn "·" pt'<Wts a que t'l!l't!t't1 a lei n. :J.D!l2, 
tiL' J!l~o. t•u!al.ivatttl)lllc tt"~ J'unecinmlJ'i't' du .t•t•pat·l.it;Gt!,; ex
l.inclas qttl! nccu•pnnt cnt•g,ls l'llt eonnlti,;.~iin, para u~ cf.r1!il.o~ 
dn. apn:iPlllado t' i a (com Jlill'i!I''U' tia Com·111isslio d c Ju.sli!'tt e 
Leuislaçiiu, uJ'/'C1'ecc!ldo 1!11/I!Hr/.a, 11. :1,?1, tlu ·192·1); 

Vnla~iin, l)llt :2" di;;cu>s;iu, da JH'flJliL,i(:ãu. da Catllll!'a dns 
Depu ludo.> li. 2, de J !l:?l, t]Uu ,,1umla cou~lt•utt', na cnptlul d4 
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JJallia, Ulll cuiJicio )lUl'a a ltUjJ<II'Li•;üu uu 'l'elc:;raplio Jllaciu
Jlal ( •:ma purucu'' [ltVuravul dn t:unwtio~üu tle Fiuauças, uu
uturu íUO, du IV2.J); 

\'uLa~i.iu, UIJJ ~·· ui::it:U::i:iÜU, da jll'UjJU:ii~i.iu Lia GaUJai'U Ju;; 
LlejJUlauu.; u. \H, du lU:.!J, •JLllJ wauua ::>u!JuruJ.aat· a Dulcc;<~.-;
t:Ja J: t.;ual uu Parau<L ú ·,\Jus<~. du lluud<~..> Ll<t lu~ Llu lc;ua:;;;u 
( cum pw·uce1' J'tt'Vuruvd da Uununi~súo du F inançus, u. .j()J, 
ilu 1!1:2.1); 

\' uL<t!;i.iu, em ~" di.;uu:;:;üu, da jH'upusi~i.iu d<t G.aat<tl'U Li o;; 
DupuLadu:; 11. v;, Llu lV:.!l, que a!JJ·e, pelo J\lnu:;LcrJU d<t Vta
ui.iu c Ubms J:lubliua:;, uut crudiLo Lle lJ!i'i :G'iO$/ü!V, rmm !JQLll
duçi.iu Llc eoaLa:; Lia Guuuni:;:;i.io de Liulw:; Tclegr<~.!Jllic<~.:; J~:;
LmLu:;iu<~.:; Llu J\l<tLLu UJ•u:;.:;u <~.u Aumwu<~.::> I c um parece( [avu
ravel du Couwnissão de FinaH\'U~, n. 4U:i, de ·I !J:!..J); 

YoLa~ãu, em :>·' Lli:;cu:;:;ão, Ll<t !Jl'upu;;içi.iu da Gamara Llu:; 
DepuLaLlo:; ll. !Ui, de 1\J:.!l, .. Jlte ia:;LiLuu um pnmüo <t l'<tVUJ' 
du :;u<~.rua-freio:; haia;; l•'rauubcu .l!'el'J'eim, Lla J!;:;Lrada Llt.: 
Jo'enu CeaLral Llu JJra:;il ( eum pareeur /tLVUI'aVel da Uoumâs
são de F·inanças, n •. w4, de JV~I J; 

\' uLaçãu, Clll :.l" ube~lô:iilu, da pru].JOôl~i.iu d<t Gamara du;; 
Depu lado:; 11. 11~, ue 1!l~1, L!Ue abre um crediLo de ~::; :uuu:;;, 
para lJUg'<l.llJUlllu ue prellJÍU:i au;; cauJpeÜeS brasileirOS de 1'0-
VÚIVcl' na:; UlymrJiaLl<~.s llu l \J~U \eO'In pw•ecer [u:vumvel t.la 
Uummi~sãu de Piuan.çus, n .. w5·, t.le 19.2.J;; 

VoLaçi.iu, em :.!" tli;uu:;süo, do prujcutu Llo Senado 11. :.15, 
Llc 1U~1, auLol'i~aaLlu o Uoveruo <~. abrir, pelo Ministel'iu ua 
l•'azendu, um uredilu Lle :.!:W :OOU$, jJara rusLiLuição i.Í. Gonli-
11enlul lj roduu L:; eumtJ auy, Lle uJl'uJ tus inde v idamenLe pagos 
lJela impurLa~ti.U Lle !UaCllllli:mJUS C <tpparel!JOS destinadOS Ú 
mstallaçilo ilu HJULadumu de ü;m;co (oJ'j't:J't:ctdo pela Com
mü;süo de Finanças, 2wrcr:er n. :iS:!., de .J !J;U); 

Votação, em :>" disf.!ussão, da proposição da Gamara :los 
DepuL<~.Llu:; n. VO, de 1U:.!l, illtLul'izando u Pnsidente da ltcpu
b!iua a auquirir ou Llusapropl'iar o terreno anue runcciuua 
u B:;Laçãu J!;:qJcrüuuaLal uu Jlliucrios e Combu:;Liveis do ::ierviçu 
ueoluglCu e i\linerulugico (wm parec·er [avoravel da Uom
missãu de Finanças, n. :ili7, de ·I!JM); 

Votação, em 3' Ji:;eussilo, da proposiçflo Lla Gamara Jus 
DopuLados u. 100, de 1U~l, que abre, pelo !'vlinitstel'io 1a~ 
l:telações Exteriores, um c;:cdito supp!ementar de 10 :OUO$, 
para pagamento de :;ratificação a funccionarios pela subsLi
.tuição !'eg·ulameuLar (co·m ;pa1'ece·1· [avo1·avcl da Commissão dcc 
J?inanças, n. 38!1, de 1 V:l·l); 

Votação, cm :J" discussfto, L! o proj ucLo do ::i c nado u. G\J, 
ue iU~l, nmmlando !'0\'l)!'Lcr ao ::>crvir;o activo Llo ExeJ•cil•J, 
indepemluuLe de \'U;;a, u LunenLu-cot·uuel Jofw .Pllilttdl:·lpllu ela 
lluu!Ja, ljUC tiertt incluiuu nu qtmdru e::>peuial (dtt CumuL'issúiJ 
de Mal'inhu e Guerra u cum parcet:l' [avuru·vel i.lu t.le P·inanças, 
'/!. :Jii:J, dt: ·l!!::ll); 

Di:;cussão unica uao •!HI~lrda;; du ::icnmlo, rejciLauus pu!<~. 
Gamara Lluti DupLtLadu:;, á propo8içi.io 11. ~38, de 1920, que r~
gula a locaçi.io de prodios urbanos (co111 par\:ccr da Commissão 
de J~stiça e Lca'islaçú.o montcndu luuas. as emendas. n. 397, 
ele 1921)_; 

I 

I 

I 
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;!:' ui~cussão du )JI'O,iccl.tl tio ::iunado n. 18, du 1lJ21, qLlu 
reorganiza a ltCJJarLiçüo Gerul llu;:; Cori·eios 1: fixa ul:i venci
mento~ do pusso:d du t.odas :•s repat·Lir/Ões C!LW lllc são subor
dinadas (com. 1JUI'Cce,· j'ai!OI'tt:l!d da Gmnm.issüo lle Finanças, 
11. :J98, de l9;!d) . 

Lc1 a11La-:;e a :;•_•osãu ~~s lG llom:;. 

113• Bl!:SSÃO, EM 21 DE NOVEMBHO DE 1!!21 

PHESIDENCIA DO Sl\. Bt.'llNO DE PAIVA, PRESIDEN'l'll 

A's 13 o 112 l!oras a!Jre-se a sessão, a que conconem u:; 
i:irs. A. Azcrcdo, Cunha 'Pedrosa, Abdia~ l\evcs, Hcrmcnegild•.> 
de M11raes, Mendonça Martins, Alexandrino de Alencar, Lopes 
Gonçalves, Justo Ghermont, lndio do Brasil, José J~uxebiu, 
J~mdarnin Barroso, Francisco Sá, Eloy de Souza, João Lyra, 
'.l'ul:iias J\loulüiro, AniJL•nio :\lassa, V•:namio Neiva, ll.o"a o ::iilvu, 
E11zobiu du ;\ncii'aue, ::iiLJUciru cl1: .\lenews, ;~uLuniu :\JuJiiz, ~lu-
Hiz Sodré, Bernardino Monteiro, Jeronymo .Monteiro, Ivli;;uel 
du Carvalho, Paulo de l!'rontin, i::lampaio Conêa, Haul Soare~. 
J:lernardo MouLciro, Adolplw Gordo, Ali'redo Ellis, José Mur
l.inilo, Pedro Celestino, Carlos Cavalcante,·Lauro Müller, Vida! 
Ramo.>, Felippe Schmidt, Carlos Barbosa c Vespucio de 
Abreu (39). 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs Sil
n:rio Nery, Laura Sodré, Godofredo Vianna, Costa Rodrigues, 
I•'clix: Pacheco, ·Antonino Freire, João 'l'homé, Carneiro da 
l;unhu, Manoel Borba, Araujo Góes, Gúnçalo Rollemberg, Ruy 
I'arbosa, Marcilio de Lacerda, Nilo Peçanha, Modesto Leal, 
·Jrineu Machado, Francisco Sallcs, Alvaro de Carvalho, Ramo~ 
Caiado, Generoso Marques, Xavier ua Silva c Soares dos San~ 
tos (22) • , , ., , , "•' ';' :•, '· ,;;,1 ., . •' .. ~,. ' ,· .. ~· .. 

E' lida, posta cm discussão, c sem reclamacão approvada 
~. acta da sessão anterior. 

O Sr. 1• Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Ofi'icios: 
Do Sr. 1• Secretario da Gamara dos Depulatlos communi

eancln l.cr sido approvada a emenda du Senado :.í. proposição 
q1w abre diversos creditas supplemenl.ares àR verbas G' c ~1', 
do orçamento elo 1\linisi.crio da .Tusl.ic.a c Negocias Interiores. 
- A1·eliivc-se. 

Do ~~· .. Ministro da Fazenda, enviando rlous rios autogra~ 
pltos da rc,;olução !cgislalíva, sanccionada, qun abre um CJ'C
rliLu especial de 18 :DGS$037. para occorror ao pagamcnl.o do 
r1uc e devido no Dr. Oscar Fredcrie.o de Souza, em virtude dn 
,cnl.onca ,iudiciaria. - Archivc-sc um dos uu t.ographos c ro
metta-sc o n11 t1•n tí ·ramnra rlns Deputados. 
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!lo Sr. prcsidenl.~ rio '.l't•ilmnal ile .lu si ir:a. ele S. Paulo, 
:lgt·ntlet:etll.lfl a~ matlil't·~l.tu;iíu:; du puzar· dn ::it•rmtln lll'e~;l.ada:; á 
lllt'lllllt'ia du miui:;Lru IJr . .l•'ranehcu da ~ilm Saldanlta.- [n
ll'i l'llrllt, 

O Sr. 2" Secretario lH'IICetlc <i lcil.ura tlo:; ,e.grtintc,; 

P.\llllGEllES 

X •. i;!U - l!J~l 

Etu a noilc de :JI ele IIIU1'1;11 tle l!l~l. á ull.inta ltura da ar
reeaclar;ãn do imP""'" predial do primeiro ~eme:;lt•c, '' recebe
dor· l't•dt·o ~lntil.ittltll do:; llei:; Fillto l'oi avisado peln fiel da 
I t~:ed ted t•i a, llen al.o li'cnwu de:;, da exi~Lenci a di! di I' I' c t•cnça 
pid'll meno:., Jia caixa a ::;eu c.a1·gn. . . . 

Cntn a !H'csctwa tla aulorH.ladc pultetal pt•occden-sc tmme
<lialatnettLe a uma' cunl'creneia na alludida caixa, Vl!ril'icando
~u 11 desappUI'ecimcnto OC -!tiS :5:2-!$825. 

l'resn n fiel e suspl!n:;u o recebedor do exerciciCt de suas 
IIIJWt;ões. vro~eguiram as diligencias para a ttpuração das 
r1::< 1 "'n~abilidadcs. 

'.l.'anto o inquc!'ito admiuistt·aLivu como o policial cnn
cltt ir·ant pela criminaliclaclc do fiel, nenhuma rel'~rencia l'a
't.Pitdll ao I'Cccbedor, contra quem nada Joi articulado. O mcsm1J 
"l.i'I~I'VIIU-se na imprensa. 

Llc J'ómta que tL sua responsabilidade :;ó ficou cvidencia
vul tta ordem civil, visto ser o_ fiel funccionario ela sua irnmc-
d i ala confiança. · 

Nestas cnndiçõcs, o recebedor dirigiu uma petição ao Cnn
~t.d ltn Municipal, na qual, expondo sna situação no lamcnlavc! 
~~a~n. invocou a g·encrosidadc daquella corporac-ão, <.:esperando 
q11c dclla parl.isse o remcdio para () estado ele constrangimento 
rm-1 qu c ;;c encontra). 

A' rcl'ct·ida petiçüo acompanham atl.cstaclos ele val'ios 
t•hel'es c.lo .repartições da Prefeitura abonadores da conducta 
ri~ seu signat.ario, como funccionario honesto c cumpridor de 
riuYel'rs, além de eertidücs elo rrlatol'in da commis;;ão itwum
Jtirla de fazer o inqucril.o adminisl.raLivo c da. Primeira Dclc
;::·aeia Auxiliar de Policia, das quaes se vê qnc nenhuma. sns
!Wila houve sobre a eonnivcncm diJ•ecl.a on indircc~a do rc
rrhrdOI' nn verificado desfalque, cabendo a responsabilidade 
ao l'icl, cuja criminalidade ó nos cil.ados docnmenl.os reputada 
.~vi<lcnlc, mas qne. no enlanlo, ainda não foi decretada pelo 
pnr i e t· eom pel enl.e. 

Estudando o as::umpl.o n Conselho Municipal deliberou 
~exonerar n rccebr.rlor· clr. qnalqner J'esr>nnsahilidade». 

Com csl.a rcsolnr:.iin não se conformou o PJ•efcito, qnll a 
vr'lntt, dizendo que, libertar n recebedor ela responsnbiljdadc. 
<.pela alleg·ação de que lhe não cabe culpa, directa ou indc
reda, nn r.lcsapparecimento do dinheiro, é projulgar uma 
qucsl:1o que, nem o inqnerito administrativo, nem o processo 
11nl icial c ,imlicial, que segue ainda sen curso, esclercccmm 
~nl.i:;t':wlnt·iamcnl.e. O proprio facto de nflo se haver ainda des
L"olwrl o o nu Lor elo furto, aggrnva a situação do recebedm·, q11c 

.nftt1 l.inlta o seu servir,.o organiznclo de maneira a :fixar imme
t.lialamcnLc a r0sponsabilidadc de qualquer desvio de rlinhci1·o~. 

O assumpLo é grave. e dolicarlo. si motivos não existem 
para suspeitar-se da connivcncia do recebedor, quanto á sua, 



i'csponsal.Jilidade civil o mesmo niio aconLcco :por quanto, si 
bem que ainda não haja .iuJgamonJ.o, o quo so apurou nos in
quorit.os T'ealizados leva-nos a acreditar na criminulidndo do 
flcl, lJypotbosc em flUe se f.tJria de indagar al.é onde vao .a 
responsabilidado civil do recHbedor, isto é, so abrange o to
tal da imporUmcía desfalcada ou se sómente a constante da 
ri anca. 

Mas o Conselho 1\!unici,\Hll não entrou nestas investiga
ções c, firmando-se cm precedentes da Prefeitura c da 
União, bem como na convicção, baseada cm factos, da ne
nhuma culpabilidade do recebedor, entendeu, por equidade, e 
;tambem por se tratar de um funccionario que sempre pro
cedeu com a maior correcção sob todos os pontos de vistas, 
fozer-lhe a concessão de qut' é objecto a resolução vetada, 
além de que legalmente liquida não cstrá a responsabilidade 
indirecta do recebedor, como reconhece o Prefcit.o, quando 
inquire si houve furto, engano ou desfalque, admittindo as-
sim a hypothesc de u.uscncia de culpa até do fiel. 

Não nos pnrcco q1.11J asgista razão ao illustro r.hcfe do 
Exccut.ivo local em censurar o recebedor porque cnão tinha 
o seu serviço oroanízarlo dP. ~·naneü·a. a fi:tm• ·immcdialamentc 
ll rcsponsabilidada de qualquc1· desvio de dinheiro:»; c isso 
:;c nos affigura ]Jorquo dos documentos exhibidos polo pos
tulante consta que este cm ·!onga petição, dirigida á Prefei-
1 :1ra, om 23 ele novembro de 1920, tres mezes antes da ;per
petração úo cr·íme - pedin providencias, não só quant.o 1w 
pessoal cuja deficencia salientou, corno quanto á inst!lllação 
da Recebedoriu, que não offerecia segurança. 

Esta peti~ão levou um mez e dias sem ser despaclJUda; 
o quando o foi nada adeantnu: cm 29 de dezembro, o Pra
feito deliberou que as providencias solicitadas, não obstante 
<t.de caracter PI'IJ11te1tf.r., de 1iatw•c;;a urgente, aouardassc 011~ 
portunídade, po1· occasiiio da 7'C{orma.~. que alt! hoje não foi 
:·ealizada I 

Deante do c:\::posLo, pare~:c lt Commissão de l:onstnuicão 
ser de equidade niio negar :.1 Senado approvação á delibera
cão do Conselho Municipal. 

Sala elas .Commissves do Senado, 1 de novembro de 192·1. 
- Rattl Soares, Presidente, vencido. - Antonio Mon-iz, Re
la,ior. - Elov de Sow:o~ - l':e1•nardino Monteiro. 

RAZÕES UO WÉTO:. 

Sr5. SonadoT·cs - A !}t'cscnle rcsolucão dn Conselho 
Municipal cxoneJ•ando o rr-ccbedor Pedro Moutinho do~ Reis 
J!'ilho, da respon~abilidadc do dcsapparecimonto da 1nant\a 
do Hi8:521$825, da caixa flo fiel da Rcoobodoria do temias 
da llrafcitura, não p·6de me1•ecer minha acquiosccncin. · 

O facto é do ciominio publico. Em dia de grande t•rJcebi
Jnonl.o, tendo i'icndo sem a rigorosa fiscnliznciio do rccoboüor, 
a caixa (1<1 um seu~ fieis ucuusou a falta da.quoll11 avultadiol 
quanUu. Furto '? J<:;ngnno '! Dcsl'nlquo ? Pouco importa aa
her. O rosponsavcl :por qualquer evoutualidado do falta no 
t·ocebimento 6, pet·ante a Pr·e!citura, o recebedor. Garan
tindo essa rcsponsabiliuade o recebedor. Pl'csta uma fillUOi' 
,!lU c responde pelo quo pccprrer. 

s. , :v 91! :VII aa 
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Libertai-o Jo tal respon::>abilidadc, pela allogacão ele que 
lhe não cabo cul'fHl directa ou indirecta no dcsapparecimento 
do dinheiro, ó prejulgar uma questão que, nem o inquerito 
administrativo a que mandei proceder nem o processo J)Oli
cwl c judicial que segue ainda seu curso, cselarcccu, satis-
factoriamente. · 

O proprio facto de não ~c haver ainda clcsenl)ertn o m.J..
lor do furto, ag·grava a si I uação c\1J rcecbclor que não tinha 
o seu scrviQo organizado de maneira a fixar immediatament.c 
a responsabilidade de qualquer desvio de dinheiro. 

De qualquer modo não se comprchende qt1c o Gônselhn 
i\lunicipal c o Prefeito, prepostos ambos (L defesa rios inter
~sscs da :'l!uuicipa\idadc, se adcanLem a absolver o recebl)
dor dessa responsabilidade que ú só sua c que é, até ag·ora, 
inteiramente sua. De nada serviria a exigencia de fiança 
para cargos como esse do Sr. 1\IouLínho ·Filho, si se admiL
tissc que, antes mesmo de apurado .iudicialmenf.e o furto, se 
forcasse o funccionario (L sua responsabilidade, clcixauclo sem 
nmihuma punição uma falta de tamanlla gravidado c que en
volve o prcsUgio moral do rroprio funccionalismo. Adopta
da a praxe de exonerar da responsabilidade o recebedor pela 
prcsumpção de sua innocencia. pessoal, a exigcncia da fianca 
passaria a ser uma fclrma odiosa de afastar de tacs cargos as 
pessoas pobres e desprotegidas para tornai-os accessiveiR 
a.penas ao.; ricos que. aliás, nada arriscariam ·emucnhando os 
'•Pus compromis~os pccuniarios. 

Máo prccc'denLe seria esse e pernicioso exemiplo para lo
dos quantos, lidando com os dinheiros publicas, sentissem a 
~t.a tentação, que não poderia ser dominada pelo terror das 
consequencias do crime c das responsabilidades clelle decor
rentes. 

O processo nasctclo do ,Jesapparec!mento daquella refe
rida quantia proseguc e está longe de seu termo. O Scnacln 
comprehenclc hem que não é licito ao Poder Municipal exau
t,Jrar o Juizo onde o facto deve ser definitivamente julgado, 
:para tirar ao recebedor Montinho a responsabilidade que ü 
a unica garantia dos cofres municipaes. 

Por is.so, nego sancoão tl referida resolução, enviando-a 
ar Senado Federal que a respci to clolibercrá, em instancia 
definitiva, como melhor lhe parecer. 

Distr·iclo Federal, 23 de setembro de 192'1. - Ca:rZos 
Sampaio. 

RESOLUÇ.=\o DO CONSELHO MUNICIPAL A QUE SE llEI?ETtlllvt ~ c;VfTO> 
N. 53, l)g Hl21, E O PAI\ECr;R SUPRA 

O Conselho Municipal resolve: 
Art. J • • Fica o recebedor. munkipal Pedro MoULilÜ!O dos 

Reis Filho, exonerado de qualquer responsabilidade pela falta 
da quantia de cento .e sessenta e oito contos quinhentos e vinlo 
num mil oitocentos o vinte .o cinco l'éis (108:521$825), vcrifi
r,ada cm 31 de março de :1921, na caixa do fiel do mosmo re-
cebedor Renato Fernandes. ·· 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em C011trurío ., 
Districto Federal, 22 de setembro de 1921. - Eduardo 

Xaviel', Presidente. interino. - Julio Osorio 'de Melro, i' SeM 
crcturio .. - Antonio Jose 7'eixeira, 2• Secretario., 



f:illSSXO El\1 :31 DE !SO\'E:>llJI\0 UE 10:21 339 

r;, ,(:!1-J0Zl 

O projecto do Senador Paulo de Frontin, que declara {c-
1'iatlo uaeional o dia til) Natal, 25 de dezembro, não eonblm, a 
nosso vcL', rnateria inft•íngentc da ConsULuiçlio. 

Pouco tempo fa~ que o Senado teve opport.unidacle de 
examinar o assumpto no pmjccto que mandava feriar esse 
nv~smo dia 1•escrvado ti sociedade dvil 11ara 1ll'esta1', con{ornu.' 
a m·ença de cada um de seus uwmbros, acções de Gl'aças a Deus . 
p<n· todos os bcnclicios Feitos ao Bmsil. 

Eata Commissão, nem por llavor daquclla feita alvitrado 
deferir para outro o dia determinado no alludido projecto, .:>pi
nou de modo diffcrcntc e, CO!WOl'de com o seu douto parecei', 
assim deliberou o Senado cm sígnificalivu votação nominal. 

O projecto que somos agora convidados a considCl'UL' obc
deco ao mesmo íntuílo espiritual c desta sorte não encontra
mos razões ou motivo:; novos que nos levem a aconselhar sua 
t•<jeinão com assento nos dispositivos constitucionaes contra 
um é outro invocados. 

Pendente, como cstú, do parecer da Commissão de Legis
lação c Justiça o projecto n. 40, de 5 de novembro de '1910. 
havct·ia, talver., conveniencia em ser á mesma Commissão en
viado o pro,iccto do Senador Paulo do Frontin, para que o 
Senado pudesse decidir com melhor conhecimento de causo 
c mais de accõrdo com a finalidade de ambos. 

Esta suggest.ão não invalida, em todo caso, nossa opinifLO 
sobro a constitucionalidade do pro,iecto que considera {e1·iado 
nacional o d'ia de Natal, 25 ele dezembro. 

Sala das Commissões, '18 •de novembro de ·1021. - Raul 
Soares, Presidente. - Eloy de Souza, Relator. -Antonio Mo
ui::. - Lopes Gonçalves, com voto cm separado. 

Voto em separado- O Brasil, como a religião (c, quando 
falia em reliaião, referi-me t\ Egreja Cathotlica, a dominante 
no p::11z), tem os seus dias de festa. E esses dias de festa de
nominam-se feriados, se decretados pelo Governo da Repu
blica; dias santos ou santificados; se procedem da autoridade do 
Papa ou das deliberações da Curía romana. 

Este criterio ou si tuaçlio, que se manifestou com a mu
dança de regímen politico, resultou, a principio, do decreto 
n. 1f9 A. de 7 de janeiro de 1890, que prohibia a intervençõo 
tia autoridade Fede1·al e dos Estados fedeJ•ados em mate1·ia 're
Ziaiosa, consagrava a plena Uberdade de cultos, e:ctinyuia o pa
d,•oado e C.!tabelecia outras providencias sobre assumptos 1'e
reli(Jiosos . .. ; e, mais tarde, tomou maior vulto, com a con
quista da Constituição, cm dispositivos claros, expressos P de 
poderosa rcsistencia, como sejam o texto do art. 11, n. 2. e do 
art. 72, §§ 6• e 7•, 

Como consequencia do al!udido decreto, obra do GovBrno 
:Provisorio c dictatorial, sahido da revolução de 15 de novem
bro de 188\l, que derribou a Monarchia, foi baixado o ac.te 
de 14 ele janeiro do 1890, nestes termos: 

«Slio considerados dias de festa nacional: 
d de janeiro, consagrado á commemoracão da fra-

tcrmdade universal: · 
~21 do abril, consagrado aos precursores da Inde

pendcncia Brusileiru, t•eswnidog cm Tiradentes; 
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:l ciP wuiu, de~linado t~ 
do Bratiil; 

13 de maio, consagrado 
Jeiru~; 

coHmlclllOl'al' a descoJJcrLu. 
· I .,.jiJ'Q'j 

:í. 1'raLcrnidadc" dos brasi-

J 4 ele julho, cuu~agrado :í. L\Ommcmorac.ãu da ltepu
bliea, clll. J.ibcrdade e Indepcndencia dos povo:; ameri
canos; 

7 ele ~IJI.mnbro, rle:;Linatlo a eonunemorm· a IUdc-
pcndencia do Brasil;· . 

12 ele ouLubro, dcsl.inaclo :1 tlc:5coberla da AmcrJe" 
2 de novembro, consagl·ado á comuwmoratjâO gcr<~. 

elos morLos; · · · · 
15 t.lc novembro, 

:Palria Brasileira». 
destinado ti conullcmoração du 

Em ::l8 de fevereiro de l80J, mn pleno domiuiu consl.ilu
cional, o Congresso dcda.ro11. eNa de (esta n.acion.ai a data d<! 
pru'mulrJMtio da Co·nstitu'iciio. 

São rslt>s, ai.(, o momento, os dia~ que o Governo CO!Wt
gru. ao feriado, no intuito drJ celebrar Jactos ou al)ontcc.• · 
menlos de orclcm eivil ou wol'ana, naciouues ou de ordem Jlc. 
lif.ica, que inlcresRam ao sentimento patriotico c ás boa~ rc
la~ões intcrnacionacs. 

'Nenhum dcllcs, eomo sr~ vê, t! deslinaclo a glor.il'icar o pa
t.riarcha, chefe ou fundador de qualquer religião, a fesLe,iar 
sacerdote, propagandista rm ~nnto desta ou daquclla crença, a 
commcmorar o pregador ou uposlolo da i't.í religiosa, por mais 
acceitaveis e m:iversaes que sejam os seus princípios ou 
dogmas. 

E' que :t scpal'nr,ão I'Iilre n Est.allo c a DA'l'e.iH, seja qual 
tôr a sua clenorn inar,:ão, tlevn ser a mais ab~oluta possivol, 
não legislando aquellc sobre a. prat.ica c cxcrcicio, systcma c 
processo dos cu!Los religiosos. que não ofi'enclerem ú moral u 
aos bons cosltuncs, não intervindo esta na gestão dos negocias 
publicas. 

Eis o que prçscrcvc o n. 2 do art. 11 dtt Constituição: 

«E' vedado aos Estados, como á União; 
«Estabelecer, ~ubvcncionar ou embaraçar o exer

cicio de cu !Lo~ religiosos .•• 

Ora, ningucm, dcsu]laixonadamentc, sustcnlarú, que IJOn
aas:rar feriado, por lei, a dnt.a do nascimento do fu11dador da 
!'eligifin christã, nlio se,ia estabelecer urna commcmorar.tio ou 
r:rt.lto de caracter 'I'Clil!ioso. • 

. Nenhuma divindade, no llominio espiritual (c cada t•oli
glão tem o ~eu Dl'us ou proplwl.u), é mais mcl'I!Ccdora. n Lligna, 
por sua elevada llllll'al, das preces c adoracfio da humm!idadc, 
CfUC .Tcsus de N'azarcth. · 

·Não lm duvida flllC, a respeito do :fé ou crença religiosa, 
pondo dn vari.P o gTand~ numero dr. indifJcronLcs, a maioria 
dos. h~·asi.lPiru~ {, pelo rumo caLholico aposlolico ron1a.n11 do 
e h r lst.Hmlsmo. 

A dedicacão e auxilio, que o nos!!o povo prcst:t c dispensa 
ao culto religioso, são inconlesLavolmcntc, .:;om poqucníL rcs-
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fricção, pnm a J~g·r·P,in. rle Roma; r. ennvrnhn, rrconllcco c p 
clamo l[tH' dm·c nwrecnr· n no~sa JH'ci'ernnda, a cr·cdu"Jidadc 
todas a~ nln~scs Hot:iac~. som oH prr>concr'itns, intolernnch 
~busos, inl.rodllzidos prln fanatismo. n pela eegur.ira da in1 
iiJJilicladr. 

E', Pxaclnmcnl.r., por· i ~.~o. prol cslando cmbor·a con t.ra 
paginas drt Jnqu isir;ão, a h r t-Ia ·C nxecu ln da cm nome do eh r 
t.iani~rno cat.holir.n romano, crne o povo brasileiro, ;;cm c 
bargo ela inexislcncia rlc consngrnc1in legal, rln.ranle a Her 
:blica. srmprr rommcmornn o dia de Natal com a maior· c 
aleg'J'ias e a. mais J'undllda crença nn. religião p·rcfcrida, no p1 
~resso do Brasil r nn. fclicidadc da família . 

• l'(L ,ti, pois, esse g.randc dia, eonsagrado pela !.radie 
r~ligiosa, uma verdadeira festa nacional, independentemet 
da intromissão profana, inclr.bif.a c inconsLitucional do G 
vcrno. por meio dll decretos ou dcci9ões legislativas. 

E' pr~ciso notar qur, o dia. de Nalal não é guardado s 
mcnt.e pelo~ cathnlicos, r.m veneração ao fundador da famil 
chri~t:'i, ma~ por todos os mr.mbros rla ehristanrlade: protr. 
tanlrs, hapl.i.Ma~. PVangclista~ .. presbylrt·iunos, luthCL·anos 
o!'lhndoxoH· .nfio havendo, uo rp.rr• mr conslr.. r.nl.re os cr·ent 
dessas clívt~rsas seitas, lei algnma lt.•mporal driPrminnndn, L< 
g-randiosa ·r·ommemor·nção. 

fi;• mt !np;lalct·r·a n r/rl'isluUls ,: um dia de ú!sla nueiom 
I'Dilln r10s Ei•liHin~ Unidos f' r•rn outro~ paizcs, t:OlllC'(!U:rtdo 
~okmmid:tde na noiln de 21, dr dr!r.emlwn, porcrur foi, segunr 
S . .Lucas, nrssa noitr que o Sal\'ador veiu ao mundo, não !'( 

91Jl!.:t esse costume ou culto religioso ele qualquer decreto o 
lei do poder civil, mas do rcspcilo, acatamento o observanci 
de uma lradkãn, fJlW data do 4" seeulo, porquanto, anterior 
mcnle, a Eg·t•e,ia Christii sr.í relrbrnm a morte dos seus mar 
tyrcs c apostolas. 

Não·Bfl devr., pol'ém, confundir o dia de Natal nos Estado 
Unidos trom o tlum1is(J'i-vinu dau - <lia de accão de graça 
pelos bcnrt'icios qnf' a nação obteve durante o anno-e quo .nií 
existe cm virtude do lei federal ou estadual, mas em canse 
qucneia de proclamação annual do .Presidente, para o Districtt 
de Columbia c 'J'erritorios o elos guvcrnadores, para os reRpc 
ctivo.s Estados.. . 

Neste sentido, merecem as palavras do noLavel Enr.yclo 
pedia a honra de leitura do Senado: 

Eil-ns: 

"Em 178!l n; Tgre,ia Episcopal formalment.o rncõ~ 
nhrcen n antorirlade do governo civil parn design:w 
uma $Cmrlhantc festa r em 1888 a Jgro,ia Calholicn Ro~ 
mana decirliu, tambrm. honrnr uma solcmnidarlc qU•) 
t.inha sido por muito Lrmpo qunsi univcrsalment.c ohscr~ 
\'ada, posl.o em nenhuma outra parto com tanto zélo 
com() na Nova Ing·lal.cJ•rn. (Massaclmssetts, New Ham
p/rú·e, Cmmecticut,) 

n rlia dt? aet;tio de (ll'a(!as prlas primeiras colheitas 
na Anw1·iea foi guardado e ol.Jsm•vado pelo~ Poderes 
Perig-rinos l'nl Plymoul.h. cm 1021, repetido froquentc
menfc no secul" seguinte: o Congresso z·ecomroendou 
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(mas ncio votou le'i) o dia de acção de arar;as nnnual
mcnte, durante a revolução, e em 1784 pelo restabele
cimento ela paz, r o mo fez Madison em 1815. Washin
gton designou tal dia em 1789, após a adop~ão da Con
~·l.ilniçíi.o, cm 179ti, pelos hencficios geraes ll prosperi
dade alcançados pela nação. Dr.sdc 1863, og presiden
tes trem baixarlo sempre proclamações deRignando :1 
ultima terça-feira ele novcmb1•o para o thanksaiwing 
clav. ". 

Não ha, pois, nos Estados Unidos .nenhuma acto do Con
~;rcsso, cm fórma de lei (bill) determinando o dia de acção 
de (!raças. O que, ali i, houve como atf.itude Jegi~Iativa. nos 
primeiros annos da Republica, fõra simplesmente a recom
mendação, o aviso ou a lembrança quo os congressietas faziam 
ao povo para render em um dia elo anno graças pela viclorin 
elas armas dn Indrpendcncia c bem estar do paiz. 

J;~' fóra de toda a duvida, e cumpre observar, que o 
thanhsoiwin(J dau rcprest>nta uma icléa, expressa um principio 
de orde.n ·rr,oral c religiosa muito mais amplo, muito maiq li
beral e imparcial, mosmn, que o feriado do pro:iecto, relativo, 
cxclu~ivnmr•ntc. t data do nascimento do funclat10r cl:• J'eli
g·ião r. h ri 'Iii; porquanto o à ia de nrçao de q,·c;ro.3 nos am,:rica
nt~s ah~angtl c. ccmprehPúdr. t.od~~ as crenca,, .:livindnrle;; o 
prop•hel a~ "'' 1 111Ja e qnalquer confissão e fé, segundo a con
scirncia dt' ro.'la um, ou a erlur.ação e sentimento eLhico das 
raça~ e povo~. que viverem na granrle Republica. 

St'tnelhante critcrio ou oriPntação resulta, incontestavel
mente da liberdade religiosa com que se foram constituindo 
as colrnias, que, att.ing·inelo, em fins do XVIII seculcs ao nu
mero de trese, proclamando a sua emancipação, levantaram, 
em torno desse salutar principio, o surprehender.te edificio 
da Fecl-:!ração. 

E que os emigrados ela Europa, tendo respir·ndo as ví
cisqitudcs da intol9r~ncia religiosa, trazendo a cxperiencia 
dus misr.rias elo fanatismo c a sangria elas lutas se::tarias, que 
11Jvicliam os povos dentro na propria Patria, quizeram cimen·· 
t.ar a nova nacionalização com a fraternização do trabalho, o 
ideal da ,iustiça c o respeito, digno c elevado, ao fóro intima 
de cada um, sem distincçáo ethnograp hica, de climas ou lati
tudes. 

E. neste sentido, se inspiraram os governaR coloniae3, 
obedientes ás cartas polilicas outorgadas pelos reid de Ingla
terra e por essa f6rma se bateram os propagandistas pela 
União nacional. 

Dahi, o preceito fundamental, de grande alcance e da~ 
mais amplas consequencias, da parte final da clausula 3• do 
nrf, 6° da Constituição de 1787: 

"nenhuma formalidade religiosa será jámais exigida 
como condieão paPa obter emprego ou ca1·g·o publico 
debaixo da ',iurisdicção elos Estados Unidos.". 

E, em seguida a esse texto, o dispositivo da emenda n. 1, 
d0 1791. prohihindo no Congresso legislar sobre o estabeleci
mcn to dP 1't:liaülo. 
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Em virtude cleslr~ princípio~. nfi.o lla nos Eslado·s Unidos 
n~nl~uma clisp.os!r;.fio legal nrmsidcrand. o rlü:~ '!!_acional a. data do 
n,,scllnrnlo rio lundndoJ' de qJJalqucr r·cltgwoo Ora, nenhum 
povo {, mais r:m incnLemcntc christão que o americano do 
rwrto; nenhuma nar}ão tem, conseguido maior numt·ro ·de ada
plo:g do mlholicísnw, nr.slcs ullimos :mnos .. que os Estados 
Umt~os, conlanr.Io, entre os seus 100 milhões de habitantes, 
dommarlos por divr]rsus seitas, uma grande legião de catholi
cos ardorosos, cheios de fé, dedicados ao culto o á observanci~ 
rrgorosa dos seus mandamentos. 

o ~evemos convir que, cm tratando do livre oxercício das 
rol!gwes, ela prohíl.Jí~ão do allíança, dependencia e auxilio a 
rrnalq!Je~ ~ul!o religioso 011 rio laicismo, em geral, nenhuma 
Consttlurçao é mais clara, c):prqssa e positiva que a nossa. 

A~sim t\ qu~. além do prcccil.o do art. 11, no 2, .iá in
vncar~o, semelhante ao da citada ~menda n. 1 á magna lei 
amerwana, ha, no capitulo ou secção .:Declaração de Direitosl>, 
- art o 72, §. (\" - a. detr.rminação de que o ensino nos esta
belecimentos pubUcos serd leia o. 

Om, é evidente que o Estado desrespeitará esse dispo
sitivo - feriando ou tornando de festa nacional o dia de 
Natal, clispcn~ando das escolas, por meio de dispositivo legal, 
os seus alumnos, a fim de prestarem· culto ao fundador de 
uma religião. · 

Não ha nqgar que os {c;•iaclos, entre nós, são dias ele festa 
nacional: c es.ta é a denominacão que lhes dá o citado decreto 
de 14 de janeiro de 1890 c a lei de 28 de fevereiro de 1891. 

Nestas c0ndicões, o feriado é instituído como data. com
memorativa ou de homenagem da Nação. 

Hcl'crente, que seja, a um acontecimento ou facto histo
T•ico, flespid() de caracter religioso, meramente de ordem tem
poral ou pro,jecção cívica, consagra um acto leiao, em pr.rfe.itc 
accOrdo com a Constituição; pertinente, porém, a uma divm
dadc, a uma entidacl.e puramente espiritual, cultuada pela re
ligião, symbc,!iza, objectivando prcferencia, uma alliança re
ligiosa que a mesma Constiluição prohibe e condemnao 

A seu !urna, o § 7• do dito arL 72 confirma semelhante 
prohibiçiio. 

Como se Vt\ em nossa lei fundamental o que domina li a 
mais ampla liberdade de culto religioso, o mais completo 
afastamento ou alheiamenf.o do poder publico dessa magna 
questão de consciencin, ou de fé nas cousas e assumptos, 
datas c factos· da Jgre,ia ou das ig:rejas. 9 o sOpro li~teral e 
mental das paginag cln nosso Codtgo Pol!tJCo fulmma, em 
absoluto, qualquer altitude de preferencia no tratam~nto das 
cJ·encas religiOsas, por mais sublime e elevada que seJa. como 
de facto, é, a moral christil ou os ensinamentos de Jesus de 
Nazarrth. 

;"liíu é, pois, nem is~o mereceria as honras de umoa dis
cus~atl, o ca~o de ser deisltt ou atheu, cren~e ou hereJe,, se
gunclu u uos~ivel on reservado ponto de v1sta do Pl'OJCCto, 
mas. uni eamenleo r.xaminando a medida proposta. o dever de 
~·~salvar or, principias cardcacs da Constituição, que me coi
locou enx divergcncia com o douto Relator, offerecendo voto 
em sepn 1•udo. 

EdTJcado nos principias da religião catholica, continúo 
filiado, ~em fanatismo, aos seus preceitos raclonaes, obser~ 
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vandd, sem llesitacii.o, os IJollos fundamentos dn rloulrinr\ 
cbristã; mas, como legislador, homem publü:o, obrigado, por• 
compromisso solemne, a observar e respnilnr a lei basica 011 
a Constituição da Republica, não posso, nem c!OI'o, sem mani
festo per,iuro, collocar acima degf.a os impu!Ros rla minha 
crcnca r.oligiosa, subalternando o Estado civil r. leigo a umll 
Rituncllo clerical ou de sace!'(locio da í'<i divina. 

Nem n sublimidad11 do chrislianismo, mais, Jll'OPI'inmcnte, 
da religião calholir.a, a dominante no Brasil, nem o progresso, 
a ordem e n bem estar da Nação, possuidor·a do uma da~ 
mais completBs, sinüo a mais perfeita, lei f'undarncntal, ne-. 
ccssitam se intromelter· no~ assumptoR r. cspheras, qnc lhes 
são proprios, com violacão dos manrJamenl.oR o pr·ocei los que 
lhes são peculiares, estabelecendo uma c~peeio de a!Ji&nl}ll, 
dependeneia ou mutuo auxilio. 

Hoje, os verdadr.iroR apos:l.nlos da nossa rlll i_gião, do sym
bolo que, podflrosament.e concorreu par·a colomzar as nossa~ 
tc!'l'as, dando-lhes o primeiro nome, reconlweem quo n uniiio 
do .ERt.ado com a Igreja abastarda e àeRvirl.ua os sentimentos 
da fé, enlorpllcr,ndo o sr.n dr.sr,nvolvimr.nto 1• pr·ol'anando a 
clignidadc do culto. 

E, a propos·ilo, não dr.vemos esquecer as scguinto.i pa
lavra~ dn James Dryce - The Amr.'i'icau Commonweal/tlt -
rol. 2", parr. 766, edicçíio de 191~: 

«'rodos os americano~ udmittem como axioma qua 
(J poder civil deveria não i<ómente ficar neutro entro 
ns diversas crenças religiosas, corno deixar· estas ma
terias inteiramente de Iiido, não lhes prestando ntten
cão diversa da que presta aos gostos artisticos ou 
littcrarios dos cidadãos. 

Parece que nos Estados Unidos, a este respeito, 
não Ira duas opiniões. O proprio clero episcopal -
prot.est.ante, que, em divers·os pontos de vista, admira 
e partilha OSJ sentimentos religiosos do seus irmãos de 
Inglatcnn, os proprios bispos cathOlicos-romano~. cu,ia 
crença autoriza a impor a verdadeira fé por interme
dio do braco secular, affirmam ao viajante europeu 
que si o Estado lhes offerecesse o cstabP.lP.tJ'imr.nlo offi
cial, o recusariam, preferindo n libcrtlBde d1l que gosam 
a todas as vantagens· que o Estado lhes podesso cqp
ceder.> 

Pertenoendo ao numero das âivindades religiosas, pairandà 
acima das cousas terrenas, chefe supremo (o esta fOra a sua 
uniea missão) da mais santa das Egrejns, da mais sublime das 
religiões, Jesus de Nnzaret.IJ, em todos os netos de sua vida, 
desde o nascimento, deve escapar aos preceitos das leis profa
nas ou civis, nos decretos do Estado laig.o, devando sct• sempre, 
expontaneamante, festejado pelos impulsos da f1\ c da consci
encin, pelos dictames da liberdade e do fOro intimo, no es
plendor da sua graça e da sua glot•ül, venerado e adorado pela 
voz e pela prece da humanidade, em todos os domini DM dB oivi~ 
liznvão e das conquistas do progresso. 

Nlio pt•ecisa, para este fim, a sua divina religião da inter
vençlio indebita do })Dder civil. 
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.Por osLcs motivos, entendo, sem embargo das hornenagenQ 
que me ·merece seu autor, que o projecto (\ inconstitucional e 
deve ser rejeitado. - Lopes Gonçalve.ç .. 

PHO,T EC'fO DO SENADO N. 1, DI~ 1021, A QUE SE fiEl'Enln O PAIIECRR 
E YO~'O E:\r SRI>AnAilO SUPfiA 

O Cons·rcsso Nacional rleeretn: 
AI' ligo Lll1 iro. Fka declarado ferindo nacional o dia de 

Nalal, ~ii de dAzem!Jro; J'rwogadas as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 9 de maio de Hl2l. -Paulo d1) Frcnt'in. 

- Sam pa·io CoNIJa. 

N. 122-1021 
Rerlacr.cio final ela cmcnd<~. do Senado á propósiçiio da Camnra 

dÍJs Depu/ ado.ç n. 92, de 19!U, q11.c ab1·c urn c1·edito de 
:1. 700:000$, fJal'a as ob1·as de du.plicaçc1o das linhas da 
Estrada de PrJ•ro CPntml. do B1•Mil, !!,nt1·e No1•lc c :Jform 
r/a..'; Cí'U zr~·N. 

Ao arl.igo nnico: 
Arlrlicionll-so «mil c~nfos de 1'1\is para a rlup!icaçãn d~ 

I inhn, ont.ro a~ cstar;ões dn Bangú e Santa Cruz». 
Sala ela Commissiio do Hedacrão, de novembro do 1921, 

- Venoncio Neiva, PrrRidento interino. - Vidal Ramos, Re" 
!alo!'.·- Fica sobr·r1 a mesa pnr·a ser rliscul.iclo. na sBssão se
~;uinl(), depois rte pnblicacla no D·ia.1·io rlo Cong-resso. 

E' no\·ammlle . lida, posta r.m discussão e,1 sem debate, 
npprovada. a. redacÇão final aas emendas do Senado tí propo" 
siçiio do. Camo.ra dos Deputados n. 260, de 1020, qno organiza 
n Conlabilidndc Publica do. União. 

O Sr. Presidente - A pl'oposi~ão vne ser devolvidâ ti 
C' amara rins Deputados, 

ORDEM DO DB. 
Votação, em discussão uniea, do projecto n. 3i, de 192i~ 

prnrogando a actual sessão legislativa até o dia 31 do dezem~ 
hr·o cto corrente nnno. 

:\Jlpr·ovado, vne á Commissão 1lc. Rr.dac~iío 

O Sr. 2• Secretario Ir~ e r', sem rlcbale, approvarln o se• 
guinto 

' PAilECEil 

N. :,23- -1!!.21 
1/edac<•ão final do 1Wo;iccto do Senado n .• 17, de ·192/,pJ•orooando 

n. at!lrt.al. s'essão f.cgislnthla até o dia .1·1 li!! dezembro do 
r:OI'I'tmte aann. · 

. O Congresso Naci:mnl clecrela: 
ArJ.iA·o unico. .Fica novamente prorognda a~tí 3! de do. 

zr.mbJ'::l do corrente nnno n actual sessão legislativa. 
Sala da C'ommissão rl!l >Redacção, em 2'1 ele novembro tl!i 

'1!!21. - Veuancio Nci'm, Prcsidenlr. interino. - Wdal R'a
mo,q, rejator. 
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O Sr. Presidente - O projecto v ao R~l' rrmctUdo 'll Ca
mnra dos Deputados. 

Votação, cm 2' discussão, do pro,jccto do Scnad:J n. 20 A, 
rlc 1921. rr.cluzinclo os prazos a que se J•eferc a lm n. 3,99:!, 
do 1920, rclalivnmcnte aos funccionarios de repartições ex
tinctns que occup::nn mn·gos em commissão, para ·.:JS effoi1os 
r.! a aposentadoria. 

Approvado. 

O Sr. Euzebio do Andrade, pela ordem, requer, c o Se
nado concede, dispensa do intcrslicio para a 3' discussão. 

Votacão, cm 2' discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 2, ele 1921, que manda construir na capital .da 
Bahia um cdificio para a ItcparUçiio no 'felegrapho Nacional. 

Approvacla. 

O Sr, .Antonio Moniz (pela ord~m.) - Sr. Presidente, re
queiro a V. Ex. que consulte o Senado sobre si concede 
ctispemn. ele inleJ•slieio papa qur; a prnpnsiçüo da Cn.mara elo~ 
Deputados, n. 2, que acaba de ser approvada, figure na 
ornem elo dia da sessão immcdiala. 

O Sr. Presidente - Os Srs. que approvam o requeri
mento do s·r. Antonio Moniz queiram se manifestar. (Pausa.) 

Foi approvado. 
Votação, cm 2" discussão, ela proposição da Cnmara dos 

Deputados n. 91, de 1921, que manda subordinar á Dolognoia 
Fiscal do Paraná â Mesa de Rendas da fóz do Iguassú. 

Approvada. 

O Sr. Carlos Cavalcanti, pela ordem, requer c o Senado 
cnnccde, dispensa do inl.crsticio para a 3.• dtiscussüo. 

Votação, cm 3• discussão, (la propo~içiio da Camara dos 
Deputados n. 07, ele 1021, que abre, pelo l\Iinisterio da Via
eão c Obras Publicas. um m·cclilo de 547:570$499, para liqui
dação de cnntas dn. Cornrnissfto ele Linhas Telcgraphicas Es
t.rategilcas dr. Ma !to Grosso ao Amazonas. 

Approvada, vac ser SLJbmef.l id;:t Ct ·sancção. 
Votac:ão, cm 3" rJiscussüo, tia proposic.iio !la Gamara uos 

Deputados n. 107, de 1921. que inst.il.uc um premio a favm· 
do gunrda-J'J•eios Isaías F1•mwiseo Frrrcirn., dn. Estrada dlJ 
,FPrro Cen!.J•al do Bmsil. . 

ApproYarla, vn.c Sf'J' ~uhmC!ll ida, :'t ;:;an!~(:ão. 

Volaçfio. ('nl :::· ciiscussúo, da proposiçúo ela Camartt tio~ 
Deputados n. 113, dB 1921, que abre um credito ele 23:000$, 
para pagamento ele premias aos campeões brasileiros de re
vólver nas Olympiadas ele 1!120. 

Ap.pro\'ada, vae S!!J' sub.mell.idn. :'t sancção. 
Votação, cm 2" discussão, do proJecto do Senado n. 35, 

de 1921, autorizando o Governo a abril·, pelo Ministerio ela 
Fazenda. umct·r.rlilo ·rir 200:0008, paPa restituição ú. Conti
ncnlul Pl'oducls Compnny, de dirl"itos indevidamente pagos 
pela impo!'(a~iío do mucltini;;mos n apparelnos doslinados ú 
insl.allacrw do mat.ntlnuro l},, Osusco. 

Approvu.do. 
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Votação, cm 3' discnssiio, da proposiçfio da Camnra dos 
Deputados n. 00, de Hl21, autorizando o PrrR!dentc da Repu
blica a adquirir ou desapropriar o terreno onde funcciona 
n Estação Experimental de Mincrios c Combust.iv~is do Servi~.o 
Gcologieo e ~lineralozico. 

Approvada, vae sc·r submeti ida á sancção. 
Votação, cm 3" discnsslio, da proposiçlí.o da Gamara dos 

Deputados n. 100, do 1021, que abre, pelo Mini•sterio das 
Relações Exteriores, um credito supplrmentar de 10:000$, 
para pagamento de gratificação a funccionarios pela substi
tuição rl1gnlamcntar. 

Approvada, VU() Rcr snbmettida á snncçl'io. 
Votação, em :1• discussão, do pro,iedo do Senado n. G\J, 

de Hl21, mandando rl1wrtcr ao serviço ncLivo do Exercilo, 
independente d.ll vaga, o tenente-coronel João Philadelpho da 
llocha, que Rrr(t incluído no qnndro especial. 

!\pprovndo, var. á Com missão de R~daccflo. 

O Sr. Paulo do Frontirt (pela ordem) - Sr. Presidonlr., 
constando-me que a redacDfio deste pro,ieclo já se acha sobre 
a mesa, requeiro a V. Ex. que consulte o Senado solm.1 si per
miLte na sua immcdiata discuss!to e votaciio. 

O Sr. Prasidente - o~ senhores que approvam o r·eqne
rimento do Sr. Paulo de Frontin, queiram levantar-se. 
(Pausa.) 

Foi approvaclo. 

O Sr, 2' Secretario I& e é, sem debate, approvado n se
guinte 

P.lnllCTm 

Redacção final r/v ?Jro;icdo dn Senado n. 69, de 1920, qtte 
m.nnâa l'Ct'I'I'/Cr ao sr1·viço activo do Exercito o tenente
cm·onl!l .Toü,, PMiarir/7Jho da Rocha, 11as condições que, 
menciona · 

n GongJ'QSSO Nacion~l decretn:. 
Arl. ·J ". ncwrf.erá ao serviço activo no posto que tinha 

na data cm qnc obl.r.vo reforma, inrlP.pendenlc de vaga, e sem 
prt'juiw do preenchimento da que posteriormente ~e nbrir, 
o tenente-coronel reformado .Toão Phi!adclph:J da Rocha. 

Art.. 2•. O mesmo official será incluído no quadro espe
cial, no qual occupará, cm relacão an quadro oràinario, o 
Ioga!' que lhe compct.ir pela antiguidade de posto, não in
fuinclo us promoções que obtiver para o preenchimento dn~ 
ngas que se derem no refr.ridn quadro ordinario. 

Ar I.. 3". Não será contado para a reforma o tempo om 
qnc esteve afastado do servico activo. . 

Ar I .. 4". Revogam-se as disposições cm contrario. 
Sala ela Cnmmissüo de Redacção, 21 de novembro de 1921. 

- VcnanC'io Neiva, Presidente interino. - Vidal Ramos, Re
lator. 
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O Sr. Preside:!lte - O proJecto Yne ser romcttido :'i C:X
mnrn do~ Depu tnr]l1.~, 

l.OC.~Çi\o nr. POElJlflA UnD,\!>~OS 

Tli,.r.us~ão IJnica rh• cmertda;; do Senr.dn, f•r.jcilartns rc1:1 
Cnm~rn dnH D~Jlttlndns, ti Jlt'npnsicfio ·11. 238. dr) 1()20, fJllO r~. 
gula a locacão de preclios urbanos. 

O Sr. Adolpho Gordo diz que yem á lrilmna fazer '11rt1n 
rloclnrnciio rir. voto. 

Estava ausento do paiz, por· mnl.ivo de saude, quando 
o Senado discnLíu e votou o prujcci/J ela Cnmara dos Dopu
l.ados, rcgnlandn n locacão de prcdíos urbanos. 'l'al projecto 
1'ni apprnvaclo ncsla Casa com flmcndas c rlovolvido, por isso, 
:i Gamara dns Dcruladns, que acceitou nlgumns clcssa emen-
das c rc,j e i t.ou •miras. . 

Cnho no Senado, nf(orn, prnnunciar-sc cxclu~ivnmnnto 
sobre a5 omcndns que J'o,•am rojcitndas - mantendo-as ott 
não: quaesi'Jncr qur.~!.õr~ l'CiaLivm; á consLi Lucionnl irladél 011 
inconRI.itucionalidar!o rio pmjecto ou 1i swt convPnirncia jtí. 
ni!n p6clcm :i<H' vcntilaclns c tomadas r.m consirlcraciío. 

8i o Senado não mantiver as emendas rrjnit:ulas poln Ga
mara, provnlccMão ns primitivas disposições rio projecto quo 
1'ornrn a(]ui c!mrndaclns, r. cnmo C\lllro umns r. oui.Pas disposi
t:líos, n orador prefr.rr. as do Scnncln, assignon o rnrr.ccL' dn 
<:ommissão dr. Juslica n l.cgisln,;ão dcclaranclo, porém, que 
si estivesse presento quanrln o Senado votou o pro,jccto, o seu 
voto seria contrario, pelo~ motivos que IJ::Issa a expür. 

Corto, o proccclimcnto altamente ccnsurnvol e escanda
loso ele prnprietario~ que, aproveitando-se dn crise ilot.ermi
nnda pela falta r! e habita~õcs elevaram cxcossi vamentc, ncsLa 
Capil.al c cm alg·uma.s outras cidades do Dfliz, o aluguel do 
seus prcdios, collocnndo as classes menos rirot.egidas cm si
tnacão verdadcil'amcntc ansustiosa, reclama cto Confl't•csso 
medidos tendentes a melhorar a situacão. 

O projecto, por,ím, l'Pb'ltlando a locação dos predios ur
hanos não contem disposil;fin alguma que vossa ucterminar 
nquello resultado. . · 

Tal crise é det.crminnda pela lei cconomica da offerLa o 
da procura; o ;tugmento do prcco do aluguel dos prcdios com o 
n angmcnt,; elo valo!' destos decorre do facto do3 não haverem 
Jlrf.>dios mn numero sufficicntc para as n~ce.;sidadcs da pn~ 
rmlaclio. Ounl n remcllin~ O simples bom scms~ indica: cum
pre an ·Co,lf(!'csso decretar Iodas as mocl!dns, dentro de sua 
rornpcloncia, que possam cletnrminar• , at:gmont0 da~ cnn
~t.ruc~õc:s dm.: prcdio~. ·PrOC\IJ'UJJdo J'CoLalw:,!,~t!:' " c•fJuilillrio 
1•ntrr. a ofl'orta fl a PI'OCUJ'a. 

l~nt.endn que n Cong1•esso dcvfl nul.oJ•l::ar <) Govcmn a nu
:dlinr as nmr>rezas de conslJ•ucção, J'azcnclo-lhos cmprosUmos 
Jfilldinnte ,iuros modicas, rccluzindo impostos, diminuindo os 
direitos arluafteirn.~ sobrr. as mnterias importadas do estran
gr.iro fl fazcmlo-lho,q oull'Os favo1·os. 'Pudo isso mcdianl~ con
tractos estabelecl)ndo amplas g·nran tias. 

Por que não emprestar a tucs omprezas os dBposilos fBi
tos nu.s Caixas :Economicas? Duns terças par~~·~ de mate!'ine.9 
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f)J)Jpregacl"B na c~llll~LI'IIl~!:fio elo,; Pl'üllios ·silo de ·JH'O\'Cnicucia 
, esl.rang-ciJ·a u e~ tão su,icil.as a altas laxns aduaneiras: por quo 

não reduzir !.aes taxas ? O preoo !lesses mal.criaed subiu, 
nestes ult.imos annos, de mais de 150 %, c, considerando-se 
quo o valo!' elos tC!'J'enos c o prer:o dos matcriaes nacionaos 
i.ambem subiram muito, o custo elo um prcdio hoje ó de cerca 
de 200 % mais do que h(l. alguns (l.nnos. Sem aquelles favoJ•es 
IÍ absoluf.amenLe illlJH1ssivel o augmcnt.o considerava! ·das 
conHI.nwc)ões e a J'educcão dos alngucis. , 

O pro,jecLo ri que não pódc conseg'U ir os fins almejado:;; .. 
Com effeito, as disposições principaes do projecf,o são as sc
guintos: 

Dispõe J arl. ·I • que, quando não houver contracl,o escripto 
do Joca(;ão, o prazo da mesma loca~.ão será de um anno, que 
so considerará prorogado po.r mais um, si não houver aviso 
em contrario cO'm f.ros mczes de anl.ececlcncia. De modo que 
o prnpJ'ief.ario, mesmo quando tcmha absoluta necessidade da 
sua casa para nella J'Csidil', ou tonha necessidade de vendei-a 
)lara salvar-se rlc unm situação grave, como para evitar a sua 
fallcncia c o pJ•eLcndcnf.c .não queira cffecLuar a compra, se 
.tiver de rcspeil.ar a locarão,_ vcr-sc-hlt fo_rçado a espcr~r. 
aquollc prazo de um anuo, nao. podendo ass1m exercer os dt
I'citns cornpuncnles do seu ~mínio, quando a nossa Consti• 
tuição J)O'litiea rleclaJ·a. no seu art .. 72 § 17, que o direito de 
p1'0p1'iedatlc mantem-se em. toda a sua plenitude I 

}'i que intcrc~se:; de tH'dcm publica podem ,iustificar tal 
allentac.lo 'á nossn lei fundamental ? Diz-se: ficar o inquillinl) 
tranquillo durante urn anno, não podendo ser despejado a nem 
ser augmentado o aluguer ! 

Supponha-sc, pnrérn, Qtl(', em virtude de um facto qual
quer 0 proco do aluguel das ea~ai! diminue. Ora, si na 
fall.a do contJ•acl.o oscripto. o prazo de locação é do um 
anno, o localario ou inqui!lino não pódc dosoccupar· o 
pt·cdio alugado anl.cs de f.crminaclo o referido prazo, embora 
o proprictario não queira fazer rcdncciin alguma no aluguel. 
E se o locatario dcsJ•ccupar ·O predio pagar"d o aluguel pelo 
tompo que falt,ar. E' a disposicão terminante do parag·rapho 
unico do art. U93 dn Codigo Civil, que o projecto não re
voga. 
· O aluguel dos predios nesta capilal, cm S. Pau lo c algu
mas outras cidades do paiz. j:i. 1) extraordinario c todo o in~ 
tcresso elos proprietarios é que se.ia mantida a sit.uação actual 
do modo que esta disposioão vae-lhcs aproveitar mais do que 
aos inquillin:Ys ! 

De mais, 1; noção de diroil.n, como 13 disposição do Codigo 
Civil. arf, 1.188, que a Jocacão do cousas pódc ser foila por 
,,cmpn determinado ·OU indeterminado. 

Pergunto no n:>bre fielnf.r!l': o projecto 11ermitr.o quo se 
estipule a Incar,.ão indct.orminada om uin contracl.n oscripf,o ? 

Si pcJ•miLI.c, a disposicão referida poderá. não produr.ir 
]JOnoJ'icio alr;um em fa.VOJ' dos inquillinos, porque os proprio
tariqs gananckysoR terão o cu ir.lado de exigir HCmpro um con
tracto por escripto, rcset·vando-sc ll direito do pedir o dcs
Jlnjo elo Jll'Cdio quando quizcrem, antes de terminado t) rc~ 
fci·ido ·prazo. · · 

O nrt. 4' dispõe (lá)': 
.1\Jag o Cocligo Civil dispõe om sou arL. '13G1 que, ql!alquor 

(JUO .~aja o valor do um oontraoto, pódc sor: fo1Lo por: ms.ti:u-
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mnnl.o particular, c mesmo antes do Cudigo Civil, n nosso di
reito sempre pcrmiLI.iu que o ~onl.racLo de locação fos:>c fr.Hn 
por insLrumrmLo parLicular. Ora, qual o hcncficiJ que essa 
disposkiio vac prurluzit· ao,; loealarios nu inqu'illinns? E' uma 
rli;;posicão inuLil, comu inuleis ;;ão as úisposic.üos dos diversos 
paragrapho~ tlu arl. 4" do projecto. Dosso contracf.o, diz IJ 
pro,ieclo. constarfiJ a renda u o quanlnm da ronda. Natural~ 
n1cntc: a imp~rlancia tla renda (• clcmcnl.o esscucial do loca
vão, eomrl o pre(:o é elemento nsscncial do contracl.o da eom~ 
pra o \cnda. 

Di~posiçücs consideradas 111uilo irnporlanles sib as que 
constam dn nrt. I 1. c rlc umn. emenda aclclitivrt apvrovnda 
pelo Senado. Dizem : 

.:0 aviso JJaJ·::t u augml'nlo de alu:;uel dus lll'Cdios 
srí produzi!·{! cffoilo um anno depois de ter sido 
feito, e n:> Diôtricl o l''crlcral. bem como cm lo das as lo~ 
calidadcs cm qLlC houver et·isc pela falt.u de habilnrJõcs, 
dous a.nnos depois .l> 

l\la~ os pt·upticLal'i:>s poderão bul'lar cs:;a dbposição-:nãn 
fazendo avi~ns para J augmcnlo elo alug:ue.J, mas para o des
pejo do prcdiu. 

• IQ primeiro deve sr.r feilo com um anho ou úous elo an~ 
lcccdcncia c o u!Limo com L1·c~ mczos apenas. Despejado o 
prcdio, o alugarão, de nov:y, pelo. Pl'eço que quizcrem. 

O orador concluo o seu discurso dizendo que dará n seu 
voto ás emendas do Senado, afim de não prevalecerem as dis~ 
posições prirnitivn~ ela Camura dos Deputados, mas que ri 
contrarkl a lodo o projecto, por serem inconsLiLucionacs algu
mas ele suas lli:mo~içõcs, outras inconvenientes ao~ intcre~ses 
dos locatario~ e oulras absl!lulamcnl.e inuleis. 

O Sr. Eusebio de Andrade (*) - Sr. Prcsidcnle, l"elalot· t.lo 
projcclo ora om discussão. e acudindll all appello do ii
lustro representante de S. Paulo, cabe~mc dar as cxolicaçüçs 
por S. Ex. pedidas. 

Anl.es do mais, Sr. Presidente. u lwnrado Scuanur, mes
mo accenl.uou a Riluar;ão especial do Senado, ne~f.c momr.nl.n. 
:!'ln Lm·no em que se acha a discussão, não é mais pnssivcl rr~ 
l.mcecler. Estamos limitados a acceilar on rcjcilaJ', m:mLrJJ' ou 
não, as emendas do Senado, que a Camara recusou. 

:'\essa conformidade. excusut.lo é vollat· tí cli:;cussão do 
a;sumpto, que foi tão longamcnlr~ cliscuLidn aqui. Pnrtnnl.n, 
einginrlo~mrl ao punln ora em debate, direi ao illusl.rc rc~ 
nresenlanlo rle S. Paulo tJ meu eminenle amigo, que o pro~ 
,iccto está rotligicln cm lermos l.ão claros, tnes. com l.al clareza 
I) propriedade, que não é possivel haver confusão uu duvida 
ele interpretação do seus disposiLivo:;. 

O art. 1• do projecto é assim redigido: 
!.1.. 'I 'f1 .... • r·---, ....... _. 'tP· '"' ,.:'!<:tr.:t. ~l!.. ' ., • • 

cNão havendo cstmulação esertpla que regule as 
J•clacõos de dire!ito e obrigacões entre locadores e lo~ 
catarias dos prcdios urbnnos, provalocorão as dispo
~icõcs da seguinte lei.,., 

( •) Eslc, discmso não foi rovislo pefo orador. 
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i\. crmll'al'io scnsu, havendo cstipulacão por cserlpto, a 
lei reguladora dossus relac;.õcs sorti o conl.racl.u que i'ôr celc
hl'ado cnl.ro o inqnilino e o senhorio. 

Jssu t>Sl.á ex[lres,;o elat·amcnl.o no ar!.. i" du. lei. Nos §~ l", 
t e :.1" desse dispo~il.ivo, que 6 o objoclo principal do prn
.Jc~cl n, pre~WJ'IWI.'lll-f'r: reg'!'aS quanto ao prazo, precu c enud i
c:;nc;;, ~l)nrJo estas clcsdobrarlas soh varios aspecto,; '·' ;cmpliu
da.-; om oulrn.-; arlig·us da propu~ição .. Apenas no al'l. 4' lla 
uma refereneia aos conl.nwt.os do Jocac5o do prcrlir,s urbanus 
o. Jll'azo ccl·to, que, pcmniLI.indo quo sejam feitos JJOr cscri
pl.ura parLicular e regi~;Lrarlos no Hegi~;tro Geral de '.riLulos, 
'nilorrlina, enl.retanLo. ns parLes interessadas a Ull1a exigcn
r-ia, que C1 o avi:;;o, cJom anteccdcncia rio seis mnzc;;, antes ck 
finr!ar o t crrno da locação, para que se clü ou não a !li'Ul'U
:;·a~no ou a rcloca~ão tacita. 

B' a unica referencia .que no pro,ict:Lo existe em relu(:iín 
ao contracto por cscripLo. ~ramhcm hu uma medida - nws 
de cat·acLcr transito rio - consubstanciada nu emenda n. J :!, 
quo mct·eceu o apoio e approvac;ão, não da unanirnidadc, llJUS 
oómcnlc ela maioria. du Commi8são o que é a seguinte: 

~No Disl.ricfn Federal e na:; Capilaes e c;idadcs 
undc houver crise de falta de habitações o alta exces
oivu de alugueis, Jica estabelecido, como medida do 
cmergcncia, que o aviso para augmento de alurruel sô 
produzirít effcito depois de dous annos, contados da 
dutu cm que houvei~ sido i'eito, nos termos do n. 2 do 
arL. 2'» 

E accresccnla: 

«E:;La. medida só v i gorará durante dous annos. 
contados da dala cm que u presente lei entrar em exe
cução.» 

'Sobre oslu omcncla, o rmt·ecer da Commissão diz u se
guinte: 

<!:A emenda rlo n. iS tem limite de tempo c Ioga!' 
cm que lerá cxecucão, alcançando todas as locac;õcs 
feitas ·ou ·não por cscripto, E', porém, como olla pre
screve, medida de cmergcncia, provisoriu, t.ransitoria, 
para poder produzir effeito sómente durante llous 
anuas conlados da da tu ela lei qne a promulgar.» 

!Eim relação, portanto, aos contractos de Yocac;ão lJM 
c:seriplu, ha. além elo dispositivo do art. 4", a emenda n. 13. 
~obru a qual, conforme jti disse, houve divorgencia n:t Com
missão, opinando, entretanto, a sua maioria, pela manutençãa 
desse dispositivo, a cujo respeito tambcm ó Senado se pro
nunciou cm 3' discussão. 

Era o que cu tinha a expli~ar ao nobro Senador por São 
l'aulo o ao Senado .. 

A Commissão, cm virtude de razões longamente oxposlaõ 
un sou parecer, sobre onda uma das emendas que a Camaru 
ro,i,cilou, manifestou-se favoravelmente a ellas, por fundu
mento juriclico e com argumentos convincentes, de modo que 
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u Souadn pócle fJCI'ftJilamoul.~ JLJU!tlcl' l.udas a~ tli:;posiC<)Cs .í1i 
prcsl.igiudu~ pelo seu volu . 

Era o que eu tinha a dizct·. (Jlllifu úcm.; uwito bem.) 
Encorracln a ílbcu~siio. 

:-:;:io P<•l;l.a;; a YnLu~ t". sueers,;JvamcuLc, mantidas, pelo 
l:ienadL>, p(ll' dou~ ll!l'!:L•s LIL>;; vutoti presente~, as ~C!:fUI!ltcs 

N. 3 

(J arl. :3" oll)Jslitutt-t;u pelo ;eguiuLL!: 
Art. :1:· Ao mquilino que houver tleso~cupatlo o prcdio, 

vm· iltulivu ele realizaç-ão elo obras, iutlJspcnsavcis do con
lit.Tva~:-5u ~~ seguranca, <lôô~i~I.'J o direito de J)ara cllc voltar, 
~tlm[lrc que tcuha pago -noutualmcntc o~ alugueis . 

N. •! 

0 <tl'l. i" ll ôCLlti IJttragTUIJIWô. ôU!JtiLJI.unJH-tiC !JOIO Sl.l· 
~;uiul~: 

API.. •1." 0:; cout.J·nelll~ a pl'azo eertu pouerihl ôer feitos 
lJ'll: e~':r·ir,tura particular, ubservauu u seguinte: 

§ 1.• Delles constarão a renda, o prazo, o estauo de con
sorvat:~o di) prNiio e a quem ineumbe a obrigaçíi.o de obras. 

~ :!." :'ia renda se dirá n tJuantarn., si mensal, trimestral 
ou annual, onde deve ser paga n r)uando. 

!i 3.• Na locauiio a prazo eeJ•lo, si e;;ta J'intlar, sem quo 
lwja avi:,;o na fôrma do art. 1. I!Om seis mezcs de anteceden
cia, a JlJ'oro>mcilo opern-se por outro tanto lcmno c nas 
mesmas coudiç(lc;; da antL•rior. 

§ "·" Os in(]uilinos, desde qm• lenham rcce!Jiao rclncão 
e~cripta do estado cm que o JH'edio lhes é entregue (artigo 
1.207, do Codig_o Civil), J•espondcm 1 pelos damnos causados 
durante :t locacao, sendo documento para aoção competente 
a vistoria. procedida no mesmo, por occasião da restituicão 
elas chaves. 

~ ii.• 0:;; adquircntes de prc-dios ut'tlanos serão obrigados 
a respeitar os r.ontracl.os que osLivcrcm Inscriptos uo Regis
l.rn GeJ•nJ lln Uypotl1ccas (art. -1. Hl7 do Codigo Civil), bem 
eomn o:; prazu; e condí1;ões estabelecidas nesta lei paro. as 
locaçõc~ ~cm (JStiJ~ufaoão csL•l·ipta. 

N. 8 

O mt. !!", que pa~~tu•ti a ,;e!' o 10", com a seguiute rcüa~ 
coií.o : 

Art. H!. Os loeaLarios ou ~u!Jiocatario~, no todo ou om 
parte, dos pt·cdio~ dados em locncãQ l'ícnl'ão_ suje!Lotl ·(is re--
IO~as cou~tantos dqs ar_t,s. 2• e 3·.. · 



N. !! 

ú a e: .. I u. lJLW pa"·'ili'll a ot't' o at·l. J 1, ~c11n a t'CLlacclío se-
:;uiul.c; ~~~ ·"·:;ti!tl: 

.\1·1. J I. U a1 i'" ilill'il au;;111t~ltl" '-'" aluguel ,;ú pt•odu
t..il•ti ~~rrt..!,IIJ, dep~ti~ th: '-'Hl UH!IIt. r:ontatlo úu d;lla etn que 
Ju~U\t!l' ~·HlH fl!ÍLH, lltl,"i lt.'l'JI.lH:-1 !lu 8 .:!11 do i.ll'l. i'-', 

l'al'a;•t·apll" llltlt:<~. E.,lu di'l"'"'~it" 11i111 aiH·uuge 11n euu
ll'adu., e:iül'lJ!I.I'"· l]ue .-e J'L'i:it:I'ÜII veltt> re:;pedíl'as clau:;ula:: . 

. 'I . I I 

u i.IJ'l. 1:.:. que pa . ..:~n:·t't u ."PJ' n ut·l. I ::i, cu111 a redut.:tJU.O se
guin/e: 

,\1'1. l:i. U.> I'J.'t'UI'""" iniel'i."''l.".' tia deci:::üo t]l.lO de~reta 
u ,jp[•)leju IJJ'.I l.e1'Üt1 ,.f/',•itP .... ti.'P!.'Il:;ivo. 

:\\· ~~ t'c :--.t.: en !.'!-SP lllt dt~ eu 11 v i el' : 

.\t·L ;\11 di'l.l'idll l:'~:<it!l'al e na.' capilaes c el!Jadcs onde. 
hnu1 ~~~· ''I' i!'' 1\;t \'alia d" lial.lil<l•.:•-"'" ·~ all.a •·xw:,;iva tle alu
gltPi~. l'il·a t.• .... Jalwll~eid,, L'tt!IHI uwtlida dn "lrli!L'g·,~nt:ia, que ú 
al'i·'" pam augtnenl" d" alug11el "'í i'I'JIII!IZit·;i. l'l'l'tdlu depois 
rJ,• """" !IIII''"' da tJ.ata ''III t.Jiie lwuveJ' ,;ido l'ellu llllô lel'lllu., 
d• 1 11. :!". t1ol at·l. :2." • 

.l~.•l.a Plnlicla ,,[, \'Íf.ílll'aJ•ú Liu1·anu, dilUo alliJr.>~, cuuladn,; 
lia llala t·lrr qll•! a tH''~"~nLe ki t:nlt•ar· •.'IIJ exccw;ãu. 

1\~\'1\1\~l.\ Ll<J>:' ~lciii'IÇOS [)0 CIII\1'\~1\J 

'" di.'CII;.,IiJI Ji01 jii'II.ÍI't'lll d11 ::;e11atl11 11. 1:!, d1~ Jfi:!l. ljUl~ 
J''~~~~·g:lllizn n HPpar·! i1;:i11 f:Pl.'al dn~ Co1·r·uius e rixa ~~~ Vf.lllt~i
lllJ'rtl.ll,; do pt•,;:;;ual d1~ l."dii.' a.' l't'lllll'i.il.:õe,; ()IIL' llw ,;;irt strlll}l'
dill:ldas íc·um )JII/'1.'~1'1' J'ru:urtll.'cl da Crilllolllisstiu dr: JiiiiUII('tts, 
u. :/!IS, riu /!!:li) , · 

\'e111 ú jle:;u, t) lida, apuiuda e pu.~la OUJ dbcu~siiu, a ,;c
guiulo 

l~i\lE:-.:DA 

Undt• COll\'ÍCl' 

:\ri, O lll'dr•narl" lllinimu da.- u~~·nleii u1'1.1ana.• d11 .nis
lr·i•·l" Jo'·pdel'al ,;pr•rí "'' :; :iiiiii:J;, r• u tnaxilno. de •, :~.oo::; lllllllill''"• 
~('111111 11 da a,i11danl'' :11 i d11 I'I.!III'Íiilenlo da a;.:ente. ll''"):rll
I'H•.In ;'1,; tJIII' pr'l'''''l.ll'lll :ll.'lualllll.'lil.e 11 maxilllo de lt'''' ''"11Ltl3 
d•· 1.,·.;,., 11 111axinru ill'll ill.,liluidtl, 

R:da du~ .-.:e;o;sôe."'. '.!/ ~~~~ non!lliiJJ'O t.le l.fl:.'l. -- 80II(•Jilllo 
Con·,!u. 

O Sr. Pl'esidcnte - 1~111 I'ÍI'IIId'' dn ''llll'rlda HJll'''·'''liladn, 
fit·n "li'!H!IL"H a tli:;cu~'iiu [Jlll'a audicncia du Cornwissãu d0 
Fitlll111;:1s. 

S. - Vol. VII 23 
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O Sr. Prcsidcatc ... l:\Jda Jll<llti havendo a LraLar, vou le
vanl<H' a sessão. 

Desig-no para urdem do dia da seguinte :. 

:l' di:;eussão do projecto do ~enado n. ~o A, de HJ~l. 
rccluzilillü os prazos a CJUC se refere a lei n. 3.00~, de 1920, 
rclal.ivanJCnlc aos funeeionarios de l'U!J:l.rtiçõcs extlllctas que 
occu.pam eurgos e111 .commissilo,. p~ra os cff~itos da a.t~ose~t
tadoria (ct.'m emenda da ()OIIl,?mssao de Justlça c Lea~slaçau, 
;já appi'O\'ada, parecer u. :!!!4, de 192.f) ; 

:J" discussão da proposid:io da Gamara dos Deputado::> 
n. 91, de Hl~i. que manda· subordinar á Delegacia Fiscal 
do Paraná a !\lesa ele Rendas da i'óz d.o Iguassú (wm lla?'C
ccr j'avoravul da ÇomJn·issúo de Finanças, n., :WJ, ele -1921:; 

~" discussão da proposi0ão d<t Canmt'<t dos Dc)JuL<tdüô 
n. 1o::, de !V~l, que abre, pelo Ministerio da Guerra, um 
credilu côpceiul Je ~3::! :ú11~5S'i, para pagameulo de despe
zas eHccLuadas pela Fabrica ·ae Ferro de Ipanema [wm 
pm·ucc·r [avoravel da Commissúo de li'inanças, n. 417, Lle. 

1V21). 

Levanta-se <~ sessão ás iiL horas e 20 minutos. 

W. SESSÃO EM 22 DE NOVEMBRO DE 1921 

PfiESIDENCIA DO SR. BUENC DE PAIVA, PRESIDENTE 

A's 13 e 112 110ras abre-se a sessão, a que concorrem os 
Srs. : A. A~cr1Jdo, Abdia.s Neves, Hermenegildo do Moraes, 
M'Cndont;a Martins, Alexandrino de Alencar, Inclio do J3l'asil, 
José Euzcbiu, Cosl:t llodl'igucs, Bcnjatnin Barroso, Frunciscu 
Sú, Eloy de Suu~u. Ju~w Lyra, 'l'o!Jias ~lonLcit•o, Antonio Massa, 
Vcnancio Neiva, Manou! Borba, 1\osa e Silva, Eusebio de An
drttuc, Siqucira de J\lcnez1ls, Antonio Moniz, Moniz Sodré, Ber
lJardino i\luntciru, Jcronymo Monteiro, 1\Iarcilio de Lacerda, 
Miguel de Canalllo, Panlo de Frontin, Sampaio Corrêa, Haul 
Soares, J3ernar·du Monleiro, Francisco Sanes, Adolpho Gordo, 
Alf1·edo Ellis, Alvaro de Carvalho, José Murtinho,· Pedro Cele3-
tino, Carlos Cavalcante, Laura i\Iüllm·, Viela! numas, Folippe 
~cllmidl, Carlos Barbosa e Vcsrmcio rlc Abreu (41). 

Dei:mm ele comrJarcccr com causa justiricada os Sr·s.: 
Cunha Pedrosa, Al1dias Neves, Silverin Nery, Lopes Gon~alvcs, 
Laura i:loclré, .luslo Uhct·mont. Uodufredo Vianna, F~l ix Pa
checo, Anl.oninu Freit·c, .fnfio 'l'liom''. Carneiro da CLwila, ,\t·arl
.io Gúcs, C\on('alo ltollcmiJ·cJ•g, ltuy Barbosa, Nilo Pcçanba, 1\lo
dcslu Leal, lrincu l\Iacllado, Adolplto Gordo, llamos Caiado, Gc~ 
ncroso l\Inrqnes, Xavier da Silva, c Soares dos Santos (20). 

l~' lida, posla em discussão, c sem reclamação approvada 
;~, acta da sessão anterior. 
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O Sr. 2" Secretario (servi11ilrJ dr: /") J;i ~uula du ~cguiuto 

Ul'Ii~iu~: 

lJu 1" l:lcoretario da Gamara tlo~ Duvulailus J•unwllcudv a 
sec;'LI in L c 

l'l\UPOS!ÇÃO 

(A jJJ'ü)JU:iÍ~àu u . .[;;/, de W~l, que or~a u Llu:s)JUI.U do ,\li
ui:;l.uriu da .\lariulw l,ar·a l!J~;!, ::;t•rà vul.Jliwda depui:;) . 

1Ju ::ii' • .\Jiuj~[J'U ua \'iar;ãu ti Ul.Jl'U:i htiJlicu:;, Ull\'i:.llt<.tu 
luu:s du:s :url.ugr·arJIJU..; da ru.,;ultrr;ãu leg-i,-Jaliva, ,;uuueiouada, 
que uwrruu )JJ'U!'rrgaJ·, rleul.I'u tirJ,; I'eetl!':iU.> urr;amenl.ario;;, a.; 
lmlm:; lelq;raplli~a:; ai.~ u. t\itl:tue de Jpyrauc;a, nu E:;Lado ue 
i:l. l'uulu. - "\relrive-:iu um du.-; auluô!'atllro:; tl l'enwllu-;;u 
:: ouLJ'u :í Cawaru dus JJcpuladus. 

lJo i:lr. :\!ini:;l!'u <.1:1 .Ju:;Lir;.a e ~e:;·uciu:; lnlol'iure:s, eu\'i
audu tluu.; Ju:s uulu0'l':!)Jllu.; d•'· re:sulur,:ltO leg-blativu, ~uueuiu
n:tdu, que UIJI'C Ul!J uredilu de (it:; :OUO$, (JU!'U PilióUll!CllLO rlu~ 
u!Lilna;; rl0spew.-; uum a Cuouurs~ãu dr: Liruilcs lnLci·-E~La
étL•ae.-;, r·elulivas u gTaLi l'ica:;ãu aus Ullf;'erdwü·o3, illJ[J!'CSsão •.Ir; 
1:·JanLas o de J'Oluluriu~. -- A.l'ellive-;;u uu1 dus uuLo~:;ru:p~lO:; 
o renwll.:.t-::i<J u uuL1·u ii. CaJllara· du:; De[JllUClu:;. 

Do ::>r. i\liui:sku da l•'uwuuu, üaviimrlo dou:; do:; aulogm
pllus du r·esuiu~ãu legi~lativa :;:muuionada, quo ullre um cre
diLu osvcuial de :J :UGO$, para pagarnenLo ele tliurias a Julio 
Targinu Ja l•'un.;euu, uucatTug:.u.lu du posl.o !'iscai no Ata·e. -
Archivc-se um uo:; :lliLOc;TapiiOô () !'L'!llfJLlU-t;l.l o ULILl'O ;j, Gu
lllara drJ:; lJCjJllladus. 

O Sr. 3' Secretório \-'t:l·t:illllu rf,: z") Lledam lJU0 11iiu lm 
jlUJ 'Ut;Ol'ü~. 

1~' IWI'llJIJO/l[O Jidu, {111."1<1 L'lll r/i,;~u:;s:lO r) <l{I[H'O\'UUll, a 
ruthwviio l'innl da urnunda riu ::>r:rwr.J, ú pl'upusi<;ãu 1.ht Guuwr·a 
elos DeJHtladu:; H. u~. tle l!•~·i, r[tre a!Jt'U um erediLo de rói:; 
:>.IOO:IJOU$, para us o!J!'U>' ri·' dt;.;dimr;iio clus linhas da Es
i.raua de Furro GenLt'<Ü d" Um.,il unlt·u :-iol'lc c IVlogy da~ 
C1·u~c:;. 

O Sr. P1·esideme- A Jll'•'l"·"'i~CuJ vu0 :;er· devuiviua ~~Cu
mar·a dn~ Deputados. 

Vem ;t mnsa, ú lida, apuíuua c remc!.lida ás Comlllissõe~ 
tlu l'olieiu e dr: Jiiuarrr;:ts a s.~guinLu 

N. ::; ··- 1 !12! 

}'ica " Curnmj,,;fir1 rJ,! i'ulillia aulorizada a auxili:tt', !W 
caso que lhe !Hn·ecei' qnc merece, aLó a quunLia de 20 :ooo:;;, u 
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· JJUI.diew.:;í.(l do~ PI'ÍIHtd!'tl:-; Ytdllrne~ da:-: (dH'il:-1 «Ü 'Senado e os 
~~·nado1·~~·"'·'· t\ «()1/il~i 11111 :-;pcfl[t1 de polili1:n l'H·a:-:iiPiJ'iP>, sendo. 
l.i"u~ 11111 l<Xt'lll'pJal'''' di'. t•ada 11111, de,;tle qtlli ''''" aul111' l'ur
"'".:a. ~~·;tLttll.altltiltlt•, Hill t:le t·mla ltlll, quu a ~lc,;u do ;o;e11adt1' 
,;~·r,.~I'L't'.UJ'Ü t't:-:; auLor·itlade:·; rud'~'·uc:-,, ao:-i t;tl\'et·no~ do~ pi.tiZt.•s 
il.lllll-\'H:-1, au~ dn;-; E . ..;fado:-; ~~ dt;s 111unicipins }H·a~iluir·tl~, nnt 
l'IIIIIIIIUIIIIII'HI;~.II d11 <111111.1 Ul!lliUIJal'ill UU ll!t.it~pent.IIJileia du J)l'll-
1-'iJ. . 

;\ Vt~l'l1a par·a oeenl'l'UJ' a u:-:;~a de;o;pe;,a :iUI'Ú ·eSpeeia1mellLC 
l.'llllSigmtd;t na I'Ultliea 'i" d11 Pl'(;alllcnlu liu Miui~Lcrin lia Jus
r l(i.l n .\'eg·oeÍil::i .IJILt:J'ÍIII.'U:o;. 

Sala du,; ,;e:;,;lie,;, :!:! uc nuvemiJL'II de J\J2!. - Llll!l'u 

J:ii.ller. 

O Sr. Vespucio de Abreu (•) - :-;t•. Pl'esiüenLe, .iatnaiH 
lll:tiiiJ' eii!Ot;iíu IIII.! eniJHtlgllll a11 as:;11111<t!' esta Ll'il.tulla f[tte 
aq11t:lla tJII!! ,;i11111 na !H'nsenle ''c.:u:;iüu. 'J.'enlw pJ'OC.UJ'acio 
palllttl' u . .,; mt•u., ado,;, dustit:' l]Ut! me ClllflUS~ci JJe:;Lu cadeint 
t.IL·~lo mm o do Cu::;rtlSSO Nacional·, pela maior moderttt;iíu .pu~-· 
ôill'i I' f'IIIIIJlal.iVIJI t;t)/11 U Jtii~U l.ülll[JUI'Ullleii[U, 

l.:"l.''t'llilJIIt'ltlal fHJI' t~dw:at;ü" e pDI' lendmwia, weus aei.u,;, 
t'lltl.tut·a 1'1.'\'esl.itl"' do t:a1·at:l.t!l' da ault~nu111itt, Lcetn :;ir:o CIIJ'
It•zu,.,; JIUl'a CIJIII Uljlll'llt!ô tilillllllHJuô do:; allu:; raJnUS tio J-'ndel' . 
.l'llltlit·n. '.lluita~ 1·ez•tJ,; lenltu Lli.-;scnthlu de var.ias JI'''·'PO'it;ües 
Lt:azitla,; a tlt:lml.ti nP,;Ia Casa, ellitiiK.:lllltlo-nlt~. :;empl'll sul, u 
Jlllllill dt: l'i.<l:t d11:; Jll'illcipin:; duUlt.-lllUI'ÍIJS l]IIU /llll'II!ÍU/11 IIJUII 
pa!'i iu11 nu Eslacln do lli11 Lil·anür• du Sul. Hat·a:;, rul'is:;inla,; 
Vt!W,, !llt.'>lllu, pu:;:;11 afl'il'lmll', que Leultu vindo ;í L1·ibuna [Jat·a 
i.ml.aJ· dt~ I.JlltiSlõe,; que I'tll"iolam 11 curuciCJ' de censura dtJ Ul'
tlt•tn JWSSIIal uu ,]t< cPnsura clir·eclas visando um ctclcrnriuatl'll 
Ol'g·~~~ de i'oclt•t· J'ublieu. 

~o,; I e motrwuLo, pot'él!l, Sr. l'l't)Sideule, sinlu u devei' itn
JII.!t·in;;" de vir it Lriltuna cln :Senado lamcnLm· JH~ofuudumenl.<; 
n ;u:ln do Podt\1' Ext~cul.i\·o, ,., a eLo emanndu uo ;o;r. Prosi
dt'llle da 11epuül ica rupreilcndenllo oD'iciac:; du lliiSSü .l~xuJ·
cil.n pulo i'ncl.n de tCl'tilll usadn de Lllli dirciLn LJLIC llteli ,j a,;~,~
guntdu pelu ConsLiLuiçito PoliLiK.:a dn nosso Puiz. 

Kt·. Pl'csic!cnl.e, a nossa C"nslil.ll i(;iitJ g·aranle aos "J'l'i
citws de ltJI'I'tl D !lllll' r· al.t\ iu; pJ·aças dt.' preL almnnos elo CLtt'
SII .:3JJJII!I'Íor das t<;scctlas .:\lilitat·cs o:< direitos potilicos. Aos 
ol'l'ieiaes, gosant.!n de Louos os clireiLus potrticos usscgul'Utlos 
pela nossa Co.nsLit.u ieüo Feclcral, salvo as pequenas re:;LI'i
ct.;iius nul-la eulttida:; dc1·u-se nsst•gurar· u guso pleno desses tli
reilos. Au nJJ'icial do nosso EXI't'cil.n cabe o di1·cil.o ·de Lel' 
utna u p in iüo pol il ica, pode I. c r o seu euncl ida lo c poderú I i
vt·entenLn manit'csl.al' sua t~piniün, Ol'tÜtllt!llU~ nu Jl"l' t~scripLu, 
.IJI'/11 como as;;isLt!-lllti o rlil't~ilo de t•etmiiio, desde CJllU u ra~-tt 
~ont lll'lllllS t' sem 1·iza1' <ll't'e.lllll\:I.'S t:onlm o podct• consLiLuidu. 

Ura, Sr. PL"esillcn i.C', .nn momcnLn acLunl, nada vc.in, nada 
el1·cgnu ao meu eonltecimcnlo que possa Lct· altw!lrudo 11 
l:ni'L'I'IIO da !lepublica JWit't facto de ol'J'iciaes das nossa:; Jur
t;.ag armadas Lúl'Cm mauiJ'csLaclu u,nw upiniüo (loliLica. 

( ·) :1'\rlo fui revistu pelo orador. 

I 
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Dir-sc-lHl, talvez. Sr. Pt·csirlcn I c. qne 0 crime r.~!::í rm 
'l.rPcm su]l;;ci'Ípln, 1'111 gt•ando nttlllCI'n, l.r!IPgl·nmmns pari i,·tt~ 
Jnrr.~ dirigidos a nm cnnrlidaln na 1t1rlrt pl·rsírl<'nr:ínl prln 
r[Itnl ro.,ln''"" prJ.~;wnrl" nrs[,,. 111111llf!lllo. 

i\fns, Sr. Pt•rsirlrnlc. sull.'f'I'P\'01' em g1•unrlr rlllmrrn, lr•
Jcgrammns parl.ir·tJ!arr;; rliJ·í:::idn;; n 11111 rlrlr>t·.mínndn naudícn
l.o niio cnnsl.ilur lrnnsgJ'PSsiin rlísdplínnJ', g 0 crnr a rrwssa 
Jrgislnçiin mílilat• prnhibr•, siin a." nwnil'n;;lar,.iir.s pn]Jrorliva.-. 
•l\Tns. mnnire;;ln,;i'ir;; cnJ.J,,,.Iil·ns 0111 q11e srnlírln? 

Parlemos cot'1'PJ' lnrln n Legi;;laçiin :\fililat• r• vm·il'ir,ar-sr
lln CfUC o que e.•l:í inlrJ·rlicf0 nm• nrriiCiars rln Exnrní!0. ,; 
rruc trnhntn mm1 i rr;;taçGcs cnllrclivas rm nb.ircl n dr ;;ervi,;n. 
que se rcnnam pam ecnsmnr nu lnm·a1• ,,~ aelns dr. srtr;; 
Rl1JlP1'Ínl'l'.q on rpll' s,• inSllf',iatn iCIIill.l'll n,; ar:J;os riM :PnrlPrr,; 
consl.ituidof' dn !'in(::in .. \fn;; r!l11 nrnlmm manual milil.at· "'' 
encontra nm mlexl.n qur. pJ•nlliha ans ililarrs t'r.tlnÍJ'Oil1-Sl' 
rlrnt.rn ria ordnm. rlrnt,·n ria.-. J:>i;; par·a .sr• rnanil'oslntwn eoiiP
cLivnmcntr romn pat·l irla1·in;; ílí' nma rlnt.rrminarla JCancli
rla turn. 

Ora Sr. Prcsiclenlf'. pode-sr enl.~o. pr;Jo faclo rle mn 
rlclerminado numrro rlr• officinos rias nossas forr,.ns armnrln.-; 
l.êr snbscripl o um f.rlngramma appniancln uma N>r'[::i e:í-:'l'l
rJnturn, inferir d'a.hi crnc rstiin pral.icanrlo uma manifrMnr:iío 
rlr. nrrlrm r. o\! rei ivn rnn l t'n :"1. srgm·a·nça ria Rrpuhl i c a? 

Nfín. a!Bnlulnmrnlr. Sr. PrrsiciCJJI.n. As rnanifrslne,ir.• 
polilir·ns collrtcl.ivas. nqnrlla" qnr clcvrm m~rrr·.er n rcpfHlin 
dr J:oclns nós- r ;;nu insnspriln. porrrno mal;; ''" nma Vn7., rla 
tribuna d·rsln r.a;;a, nrsl•r nnnn. trnho JWocurnrlo tornar 111'111 
pa.lr.nl.r, rnm lnrla n sinc.criclarlr. o quro compel.r ao;; ofl'irinro.o 
dn nnssn Exrrciln rnmn (•.irlarliíM 0. aqnillo qur ·lhrs (, w
dndn rnmn rn1·pm·nr.iin milil.nr·, .<iin n.< que vi0lam a r.nn.~!.it.ni

. ç~o e as leis. 

Eu comprrhrnrlrf'ia, S1·. PI'r.~irlenlc, qtw hnuvr;;se g'J'n.lt
rln alnricln dn opinião pnhlík·a. qtw em'J'CJJ!.c;; partidaria;; rpw 
nos siin ndveJ•sns "" ;;inlnlll Pnlihiadas c qur n nroprio Gn
vct•nn sr srnlissr alarmado ;;c ltonvrssc uma manifr;;lnçiio r.ol
Jer:Livn. ele itH!·isriplina .. <~~ n;; fnrçns armaria.• vir.~.~rm Jllli'l\ 
:í prnr:a pnlllir:n, sr prrLPJ1{]Pssrm dP nl:;umn rormn impor asna 
ynnl.nrlr porlnhnncln a nt·rlrrn publica. 

Mns. :;:,., Pr·r~irlrnl,., na mani!'éstncüo l'eita cm tclc-
gra:nnm pnJ• Pssrs nl'f'ici:H•, an canrlidaLn ela dissirJcnci;t, 
nnrl1· r;;l;í f'"l' JH'J~ign p:tl'll :í fJJ'rlrm puhliea? Qual é o inicio 
rla iJHli:<riplirm? Qual a nmc1:a ;í m·clem publica? Qual " 
r)I'."J'I',;priln o'llS pOcif'L'Pi' !)011Siilllirlns rJa naeão? 

Sr. f>Pei'iurnt.•\ ;;i, dn l'nelo, se houvessem reunido cm 
]irnea pulll;rn Jlat·n Inanil'r-;1;\l'lmt a sna opinião. o fimssolll 
flll: dnlt·inw'Jin ria npini"n nacion:rl.quorendo impol-a ít força, 
•l'az,•t' vnlr1· n >'llil aulnl'i•hdc de o!Ticiacs clnEXc1'Cllnsobrrn:; 
~(•il,; t'llllil\1fl!lCiadiJ~. iii!JlDllLlo-l!tl'i', UHSÍll1, UJlW liOlCJ'IlliJl:HJ;t. 
opi11 iii11. qll:tlntll'l' ifll" c !ln l'ns,;r!. i~nlftn n prrc!Pr pnhlier> se!'in 
foJ•t·nclo a fiJ.d I'. 

i\11 1'11\'1.'~ do' lullo j,,u, St·. PrcsHlrnJ.r, rn julgo que os 
pfJ'icinc;; do l\XI'J'CÍ lu ll'i'tn o di''" i !.11 da J i vrc reunifto, de 



. ... 

. ·.:. ~ 

">\. 
-;. 

.f; .. 
/.· 
'· ' 

l't:litLir a sua opinião oral ou c;;cripLn, desde que não userri 
dr•s~r direil.n pnra censurar "·' :wLos emanados elos sGu~ 
•tq·,_,,·íore~ ''Lt Jr.is mililat·es. 

VeJo, S:·. Presidente, que os officiacs usam de um di
rrdL" que a Cnnsliltliçfio I!Jo:; garante, a UonsLiLuic.ão que é 
a !l!i rias :•.•i·:, qur. tliín prídr. ,;r.t• modificada nem revogada 
pnr: lei :ii~Utll:l c r.miLo mr~nos pnr qualquer regulamento. 
\'ejr. qne l'iiP . .; r·~:rt•t•r.m ''"' dit•tdLn qne n ConsLilnic.ão llws 
:,tat•nnll', I' Ir :Jtt:rir·dn ennt r.llr, rlirigiram-sc ao candidato 
di.~sidonl.r. ];vpnlltoeandn--l!lr..' n :.:otl apoio polil.icn, quCJ• só 
pr\cln >'PI' Jl.<'ido Llt•IILr·o r1a lei. CJIIO •! a CnnsJ.ilnir;fio, de nr,
!'/>i'd" l'lllfl :" IIIJI'IIIa.~ J"lr"Ji' rJiu. [I'Jli}Uda~. 

i'OI' ''·'"" I! tu! il"ll, poi,;, l'''"r:" o!Tieiar.s, eomn eidadãos, 
~fi, ~ni·antid"' P"l" nrl. 7:2 ria C11nsliluh:-ão Federal, c ma
nift•:<I:JIJI a ::11:1 "tlinifw ''~'111 qlll' pn1· isso pnsRam ser· r·ast.i
g·ndn.s. 

f'1· l'rr•.-:Hkulr•. V. 'tr:x. sa!Jc rpw eu não costumo Lrazcl' 
1r:1~rt e.<sa u·:huna as qur•-;IÕPs in~1·nlas. l'lahc V. Ex. qne ou
ll·n-; l'ar:i,,,, ,:r:• lrPnl d:Hir-. 1• l)tlt~ aiJIIi pndinrn se!' eornmen
l.:.trJI,,, f:JI'il•.: ,.,.Jal ívns aro-; u'l'l'ir·iars do gXcl·cilo e fia Ar
llt:H.l:t. 

Snl11.: \'. Kc qtw ""'' mnlivn dr· ttH'CIIl tomado parte em:. 
1111< lt:tlli"JIIdr dlll'llllir " r]unJ al~uns rliscur·sos I'OJ'll!Tl pro
JJIIIII' inrio~. I owlu tall·t)Z eat·ac:l r:1· po Jilir:o. nl'l'ieiacs foram 
I i 1':\rlll!i d··~sa 1-(ll:un i1:ãn r: mn nr.lnllns para g-uarnioõns lon
g i nqnn~. 

Enlr·,: r.•sse;; ol'l'ieinc; nsliío n general Barbedo, figura 
rapaz, t•nlt·r' o.s m:tis ear::1rs rlrl nns~o Excrcilo, ele rija tem
pf!ra, Tlli!il.nt• briOSO, um: da;; 110i1SUS esper:mc;as, si a]gUTll 
dia nt',, prr'l'i'ltl't\111~ -- " q1w niiu rJ,;sr..,jamos - dc!'endel' 
lll'io,.::tlilrnln ~~ nn~.,a digniclarJc 1111 r-nmpo rla honra. Nesse 
dla l"'rl"111ns ennlnr com- r.~sn figura llistincta para dirigle 
ns nn."s~, s l'm·~_ns enn Lra o 111 i 111 ign, (;I tln'iacfns.) 

.lt~nrJu i1n Ir;naein, cs"n fig-urn rlr. rrJmblicano c stoico, 
JlUI'" rle,;rlr a prnrng·anrh nl.r! l1o,ie c que, nem siquer, póde 
Jogr·,u· o ril"t'.nnsn cm nmn gnarniciio não longinqua. D.1 
l'ar:í manr/ar·am-n'o pnr:1 o Rio Gmndc do Sul. Mal che
~ancJr, ;H, 11i•. dn .Tnnciro, manrJarnm-n'o para MaJ.to Grosso. 

O Sn. A. A~l·~n.t,un -- Mnqo Grosso 6 muito bom lagar, 
Uio br•m enrnn o Hio rlc .Tnnciro. (Risos.) O general .Toaquim 
Tgnncifl lll'lli'rl'in i1· para l\Tallo Grosso a estar cm Pernam
bu~:n. TPnll" prnvns clislo 

O :::H. V.':Sl'llCin ng • UHEu-!\latto Grosso será bo,m para 
V. Ex., para outr·os, não. Enf.rf> 1:ss'cs officiacs, esltí 1 o Sr. 
f1nrd•l.'n rir ,\g-uia r. um dns g-encracs elo mais brilho do 
nosso F.xct•t il.o, e mniln cnnsiclcraclo pelos seus suborclinn
rln;:, .Pt•ill nw~mn e1·ímc. manrlaram-n'o parn o norte. 

~I n i I. os mll-rn~; o l'fin i f..Cs poderia eu citar, mas não é 
r•sse n no•.~" nh,irr.tiYo nrssc momento. 

Ct1111Jl1'chrndn nun o Pt•csidcnlo da Republica usava de 
uma :JI,lrihu i(:fin quP I h r r', Jll'opritt r·.nmo eommn.nrln111 I' cm 
1!llcl'o da.~ J'oq:n;; rir~ I r!!'!'n e nHtt', 11'1 dis!.ribuiçãn dos enrn ... 

I 

• 

-
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m~nclns, snp;llllrio o sr•11 nilr·r·i". r·uni'IIJ'Illi' 111dlrnr cnl.end<:i,;r), 
mn.q, JHirr•rw-mr! q1rr 1J11 irrlnil•• dr>"a" r!rsi::nar:õr,:, qnc no al
l'fltwn i](l~~n~ nnmr~:li~ÚPS IJii\'Íil qllalqllel' ~·~!~~~eit• c!P l':t~lii!O por 
l1•t'l'tll l'~..;r·s nl'fi.d:IP~ lid11 ;1 t'tlt':l.~·,~m dr! nwnift>::dnl' :l sua 
npiniiin. 

Sr•. Pr·P;; irlr•nl "· o r rir'"'' faf'i os lr•r'JI1 :'lrr•nr•rlir!n. AIJ'Ora 
lllf'."ill\O eonlH)t'Pt)~ll . .: o ]t•rq· d ... ..::sn J'Ppl'r'lJP!l~;fín (f·tu• fr\1r·a l'rdtn, 
. ..;r•,!!llnrln a y;r!'i:r 1]11 .Jm~nu/ ''" eom/11 1 '1' 1';0 IIP ltti,Í0, 

l~rn qnr " Sr·. l'r·•·:'id,•llll' d:1 1\I'Jllrldir·a "'' r•.-;lriha parrt 
l'iliillrJ:li' l'I'J1i'0JrrnrJr•!' 1\/'J'Ír•Í;II•.< rl11 f•:.\f'I'I'Í(II (jiJI' f'Xf'l'('.l'l'ilrll Jlffi 
ri::·•:ilo q111' llrr'.' ,: ~n··~rll idn Jll'i:t l:nn,:l.il.ui,:iin .Fr•d•·r·al? 

Sr·. Pr·,·.-;irl,'lrlr•. nii11 Jrn."'" eorwnrdar· r:nm n :reln rio Rr. 
Pr·r>,;idrnl,~ ria. Hnpnldi:·:r ,, rJ,•sla l.ril11rn'i 1':1<.:n nm :q'lwiln a 
:". J<:x .. \IIII .iuri:'r·on;;u!l" ,•rninrnlr, qnr mr1iln 1110(;0 r·nrnreou 
:1 fnrrmll' n ;;rn r•spiriln pnlitirn na ,:poPa ria,; lnl.ns da propa
;~~rrrla 1'rpnlrlir·nnn r. rios priri1PÍJ'Ir., dias ela Hrpuhlir:a. S. Ex. 
nftn pr'>rlr ,:rJ' um rspir•ilo aii'nz:vlo. rlrvr comprcl1ender ])Cm 
((11" r:s;;r.': nl'fifdnr>~ rir• lr·l'!':l r m:rr· ,•XC!'I"'in um clircit.o que 
'IJi•> r: p·nrnnlirln pcln r.nn!':lilnir,ftn FerlrJ'nl ,., ns,-im nfin pnrlrm 
"''i' pnssii'PÍ.' rir r·rnslll':1. r dr. easli~o. 

llm P'l'~nrlr ,inl'i:::cnn:::ulln norte-americano Lichcr consi
:ir•radn ."ll(lrrior• por srm r·nrnpnl.ridn;; a Monlr.squicr. r.nn.9i
dror·nrlo pnt· HnllsrndnrJ'I' r•omn 11m nr·ncnlo r cujas opiniões 
rnn,:l illl<'lll 11111 :ll'Pslo p:n·n n,; lrihr1nac;;, diz que n disciplina 
milil:ll' Jrm limilr., inlr·nns,)nniwi;; r que nüo se pódc rxiP'ir 
dns ,fl'ir:inr;: rlr lrr'!'n r m~r nmn ohcdiench nl)snluln. 

ne fneln. Sr'. PrrsidPnlr·. n nossa proprin Constituição 
r.,lahr]f'ee, on anlr!S, rlr•J.r.r•ndnn qnr o Exercito c n Armada 
na.cionar.s sfin rlrstinnrlns :'t rlrfcsn dn orrlrm rio interior c da 
C:onstif.niçfio, :i clr.frs~ da palrin no cxfrrin:.· r nheclicnf.rs dcn
lro rl:t lei r cln Comtif.uir,ãn. 

Mas é Jll'rr-isn fl\1<' sr nnl r qr1f' a Conslih.tir,ão é n lei das 
lr·is. Os offir:iars rlr lrrt'a r• mar. rlisciplinadn.o. obnclcccm r 
r,,m,wrm as leis rmnnnila,; dn J10cler pnhlkü. Os nfficiaes do 
:r.:xr1'1•iln r rln Armnrla nhrclPr·rm n Conslituição r são a sua :;a
ranl in. Mas r! mislér q.tw sr. niin prncmc tripudiar sobre a Con
~litnir,iín: ,: misJ.,:,. qnr pnrn .~c mnnlrr n rlisciplinn. qnc não 
fõii nffrcfnrln. não sr f]nrir:t nl'fccl.:'\1' a Cnnstituicão. porcyur 
nfio Rr' pôrlr r·nnsirlrrnr· nmn r!rsohcrlirnrin n manifestação dr 
opiniões rlncyuellrs cru r Jrrm rlirril o pr.ln constituição dr o 
fnzer. 

Facn dnf]ni um appe!ln ao S!'. Presidente dn Republica, 
r·;,pirito rlc ,inristn. pnra (Jur fnr.)n rcl.il'[lr semelhante repre
lrrnsãn. si r: qnr j:í. foi frifn. j)Or(Jtlr ns rorr,.as armadas não 
inrmTr1•am rm nrnn rlisciplinm·. mas exerceram um direit.o 
.""nrnnliclo nrln Constilnir,fin. ~fnnifrsl.nram n srn apoio poli
lit·o inronrlieinnn!, rlt>nlro rl:1 !ri. lll:tnifr.slnr:un n srn npoio 
r::.rliLien iJwnnrlirdnnnl a 11111 rln,.: l'nnrlirlnlos r. ·~m frlr.!~Tnmma 
w•rl ir•trlnr. rmhor•a ns.qigonnrlo pnr· ~Tnnrlr. mrmrro o qnr. niío 
i.npol'in nm rnlledivirlarlr n r!Jr s0 diri:;it'alll. 

·\'~n vr,ío r.m que i~sn llOSS:l affrclnr n ordrm publica c 
,·rja 1':.1 prriP'n pnrn a Cnnsl.il.niç~n. 

J.':u.·n dnqni um apprllo nn illusl.rn Sr. Prcsirlcnl.c da 
!leprrhlir:a pnra qrll' fechp ns sem 011vidn;;: 0 niín sn clnh:o levar 



'I 
-/ 
!:.' .;· 

; 
~-. 
•: 

})t"~ln~ l'fln[t"l::.: dt) f.lt1l'c•in pot•qtlt• (·~~('i-' r·r11ll.n:-: siin dnktlPnsns . 
. mn-: /Hidt~tll /t'\:11' o ltnlt•l an !l:llll't·agitt, ~. Ex. nfio :..;p ilt•ixt• 
](•\':11' Jltll' t'"':-i''"' 1':111!11" !t·nil:tu•iJ'th IIII(' poilPI!l dnt• t111l l't'..;.;lll!adt) 

fi /l:ltll'l'~l;.!'itl dn~ /l·l'•·•r•ri[n,...; t'IIU:-:filttf•inll[IP~. 

S. F.x. ,.1111111 .i11ric.:ln rp1r• ,: •. 1'1'11i'111'r n~n dn1· ri11Yidn.~ n 
r::.,ns ~''1'C'iHil " r•oll"(i111! nf•im:l d1• l11dn n nn1n1· dn 111'p11hli,•:r. 
·1·r·ndn nn Ex,r·,·il" n ~11:r1·dn rl:H no~.o;n.< in,li111il;•il'.'. (.lf11i/u 
lil'm; 1111/'ilo /Jf'i/1 .• : 

(O Sr. A. Azeredo - 8r Presidente, estou certo de 
<11.1e o Senado nüo me tem por sereia, nem so•.J eu o mais com
pcl.cnle para drfe.ndr1· o neln JH'fl.i.inadn pelo Sr . .Prcsiclenl.u 
rla ncpub!iea. 

O Senncln snbr~ q11c niin sou um elos frequentadores (JO 
.Palncin do Gn\'erno. A imprensa nfin l.em divulgado o me11 
nome em risil.as ao S1·. Pre;;idenl.e da Republica. l\I.ns, apozm· 
dis1'o. o meu il!usl.re amig·n Senador pelo Rio Grande do Sul 
consenl.irú que niio veja rnzüo para rombale.r o acto do Chefe 
da Nacfío, por menos jnslo qufl elle pudesse ~m·, deanle dn~ 
man.il'estações eollccl.iva.~ rp1c l.eem parl.ido dn off.icialirlarle 
f]o Exercito Brasileiro. 

Tenho verdadeira aclnriracão pelo general Alberto fi,~ 
Agniar, que é corno o chamavnmos na Escola iYiilitar, e niín 
-- Cardoso de Agninr - meu companheiro e meu amign; 
mas ninguem poderá negar que o telegramma collectivo fir
mado tamben: por S. Ex., promeltendo apoio incondicional a 
lmru cnndiclulnl·n, l'CJ1!'C~enln, nl.é cerro ponto. nrn acto (je 
mrliseiplinn. 

Todns os nJ'ficiaes dn Exercif.o, l.odos os cidadãos hrasi
lei 1'0S teen1 o direil.o, senDo o clcYcJ' de Pleitear pelo seu cn.u
dic!ato, defendendo aqnclle que, segundo o modo pro[l!'!f) 
<lc ver a qucsl.ão, esl.e.ia na a! Lura r! e se cnnclidu!.nr a 'Presi
dente cl::t Bcpublica. l\Ias, perdoe-me o meu illustrc arnign, 
,.. Sr. Sena dOI' pcln Hin Granrle do Sul, o modo por que esJ.ã,, 
agindo alguns milif.ares rnvolve um acLo de indi·sciplina, um 
:Procedinmento irregular: pelo menos visam atemorizar aquel
lc5 que estão em ilampo opposto. 

O P.residenl.e ela Hcpnhl ica !.em, pnrl.anl.o, o devm· d~ 
acnn~rl11ar a l.oclos que r!e.rcm plcif.ear, defender aqnelle hnn 
r.le~ejam enmu ranrlirlaln :í Prcsiclencia da .Republica. nm-; 
que não devem fazer de modo por que estão fazendo, immo
drracla c collecLivamente. 

Si o grnrml :Barhcdo enviasse n seu apoio ao illusl.f•r 
~r.nador Nilo .Pc~anha. nu da haveria qne ob jocl.ar - ,j do seu 
rliJ•pjJn. Qllf' 11 InC11 mni~rJ, 1111.1il.n lllll'fl, a QIIIJI11 Cll Qllfll',"l 
lllllifn llrm, e dr. f!1HI111 lr•nlrn J•rrr!lricln as rr·ovas mais rvi
rlrni''' rle amizade, n S1·. g·clll\i'al .Tnaqnirn l;::nacin, rnmrnan
dn:tlr da 1'r•:.:i~n mililaJ· rle Malln Grn . .,so. t.ivr.s.~r sr. rnani
fr•.,l.nrln pn:<.<n:il111Plll1\ l'nrnn lrm l'riln srm[l1'r., rm I.1H!n.' ,.,, 
nnlu~ rJp ''11:1 ·1 idn p1rl1lif'n, f'lll'll a l'Pauqw•zn f111P llw ,·. r.nm-· 
l'il'1'i"lir•a, dil·igindii-.,P :w Sr. Siln PPr·anll:l. para applan
diJ• a ~na rnl~rlidatura ~ pr•nnwlf fiJ•-Ihr t.l,dn n Ren.ar•oio. mui!o 
tem: lllfi..; n:rn prt~!ra lnzr•i-11 1'111 11•11111" ria gnnrme:1o f]Lle di-
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l'i~r. F. 6 n•\"Sf! '"'ni.irlo, ,;irnplr~mrnlr, fJlll' n Rr. iPrPsidPni(• 
da 1f1'epnl•lica "·" nrlvr>l'iill, ••lln1llmll.1n a allrn(;~" do EXI!I'r·il,: 
Brn,;ileim pnrn 1]111' ,,. não mani.fr.,ln.,;;r• '"·illrcl.ivanwnl.r ''III 
1·al'111' tlt·sla n11 daqnnlin ('anrlirlnlll1':1. n Sr•, 1'1'1'.;;irlnnl.e d:1 
~lepn!Jlica não dis~e al1solulameniP qnr. c!lr;; n~o o podiam 
d'a7.el-n pc.~sonlmente ... 

O 811. I"Liur, Sn.lr:l';: -· Prln rnnt.rnl'io. n.<ser:nrotl-liWs 
e."''r rliPrilo. (!IJlo'icrdos.) 

O Sn. A, A7.1mEDO- •.. t.lirigindo-."c a cada um dos rn.n
'dirlntos, como bem rn/.cnr.lessem, porque ,; essa uma das ~na~ 
J!rerngal.ivas civis e polil.ica.'<, Pnclem esl.ar ao lado de f!IIP.III 
bem entenderem e esl.r..ia nas condições de exercer ::1 pre
sirlencia ela Republica. mas •que o far:nm inrlividualmenLe, sem 
o peso de sua autoridade militar. 

Nãn w•.in. pni~. rn%fio para rtnc se ccn;;nre n Sr. Dr. 
F.pi/ncin Pc~.~ton, O Sr·. P1•rsirlcnlr dn llcrmblicn foi levado a 
ll.qsc procedimento naturalmente lembrando-se das responR:l
l1ilidades qlle /.cm. Sí o Chefe da Nação ;;r calasse. TW.,Ir• 
J1Jomenf.o, em que essas manifestacões .podem trazer a perl.ur
J>a(•ão da ordem, melhor seria, r.nlão, qne S. Ex. t.ransf'r.rissr 
o Governo a qn()tll n pr1i.lesse clesempenhar com n neces,qar·in 
prnsUgio pai'U garanl i r· n principin cunsW.ucionnl. S. 'fi:x. 
:mrin11, por/.anl.n, ]Jem. lwm e111n)Jrin n seu dever. 

Os SRS. ALFREDO EIDS, ALVARO DE Q,\P.Uf.l'fO E ELOY OE 
f'nr'.:>:A - Apoiado. 

O SR. A. Azi~REoo - O que S. Ex. procurou e o faz ainil:t 
é evHar manifestações que podem ser prejudiciaes á Nação. t:,;i 
porventura. com essa simples observação, nós não conseguirmos 
n.ne as manifesl.açüeR collecUvas cessem até qu€ Stl proceda á 
'flleiçãC·, enl.ão, não con/.innando as pr·ovídencia3. o procedi
mento do S1·. Presiden/.c da Republica. ter· ia de ser conside
·raclo como um recuo. c, ncs/.c caso, n presl.i:;in da aul.oJ·idarle 
~;;t.aria enJ'racpwcirln: S, Ex. niín poderia çnntinuar no 
J>orJer. 

O Sr. Presidente da Republica fez o que lhe cumpria, 
nfío tendo pnr isso raziio o honrado Senador pelo Rio Glr"ande 
cln i'nl nas nhsm·vações qn e acaba de fazer. 

O Sn. VESPUCIO DE >\BREU - Na opinião do nobre Scna
llor. Na minha, julgo :procedenl.e. Costumo paul.ar os meus 
:tcl.n.~ pela minha cnnsciencia c não pela dos outros. 

O SR. A. AzEREDO - Tambem assim costumo proceder: 
'Panl.n os meus acf.ns fóra dos interesses pn!llicos e partida
rios. 

Nesl.e momento, elevo declarar solemnemente. niío t.l'nfú 
(Jc randirlat.uras nem l.rnho nenhum inl.eresse polil.iro ou ]lal'
tirla;•io. Aqui. eomo na minha l.rrra natal, onde entreguei :'i. 
f]i!•cr~,fío riM inl.eressrs rlo Parl.irln ao S1•. Scnnrlor Pedr·n Ce
ln~t.illn r• ao Dnrm/.ndn :\nnihnl Tn!crln, J1!'nnrrln nom inf.tdra 
libm·tlnrlr o vr1·rlnrJeir•n J1:l/1'lnl iRmn. 

Pr·r>sr.infin pn1' i.~·"' rln nnxil in rln P1•es''l~nte dn F.st.ado, ou 
do SI'. PJ•rRirlrnlr da nnpnhlinn. •tlm'a m~ manlt!T\ como poli~ 
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linn, 111: Esla>lo de 1\'lal.lo Gro~~n . .'\:iin lenho, p•irl. inl.cresscsdo' 
'"'>1('111 sr.f'llllli~ll'ia, de lll'>ll'ln pnl ii i1•a. nn clf'l nrrlmn partirlnria. 

~~~~ est"'I'O de S. Ex. " Sr. Prcsítlenle da llopulllicu 
J'a1·ror ul:;um. Deixei ele f'r-rrpwnlnr o pnlaci1> t:1. ccr•ca rlll 
d1111~ annos. 

Si n dPff'llrln-- r. aer.l'llinn o fa1•.1n- faço-o cm nhl'flirnci:t 
ans princípios que advoguei, quando membro da Constit.uintll 
Repnblieana. Fa0o-o. porq11e entendo que o prestigio ela an
l.nridade eleve ser rcspcil.arlo por l.oclos nós,· pelas forcas ar
marias, pela Nar,fín inteira. E si n g!orinsn Exercito brasileiro 
1111 izeJ' eonlinnar a ler a honra de ser a garantia de ordem 
i11l.erna c a dn paiz cm g·r1·a! contra qna!qncr invasão csl.r~m
grd!·a, é pr·eciso que seja disciplinado c qnc mantenha esse 
mesmo Jll'ineipio ela nninridade. 

n Sn .. \fmm:r, nE C.\IWAT.rro- 1\fnil.o hcm. 

n Srl. :\. An:ngiJn - O S1·. Pr·osidcnl·'~ ria Repnhlicn an
•lnn lwm. PI'IWI.ll'anclo nh~cr·var nos illustrr.q militares qur, .i:'L 
;;1• if'l'lll mnnif'esi:Hln n respnil.n das candidal.uras prPsidcnciar-s, 
qne não clnvrm n~sim prne!lrlcr, mas aguarelar o momento da 
1•!1!il:fir• par:1 qnr. cada 11111 dr pm• si, se m>mife•l c por este nn 
aq11rllc >'nnditluln; niin .podendo, cnl.rcl.anf.n. no cxereicin 
da~ 1'1111rr:T>rs qnn rlcsrmprnlinm, diri::tir-sa cnllt!r'liYnmcnl.e. a 
r·ada 11111 rlcssc;; eanrlirl:11n~. para prcsl.i::;inl-n. 

O Chefe do Executivo cumpriu o seu dever, evitando 
nue essas manifcstncões continuem, de modo a não 
r:er allcr·arla a nr·rlrm puhlira, não ncgancl•l qno os militares, 
posgam mnnifesl.a1· s1rns idéns, niio :í ·frcnt.f') rln' re::riões, que 
l'nmm:mdam, nem dar: forcas que a Nnçün lhe., confiou. mas 
in1l iviclnnlmcnte. 

F.rn o que tinl1n a cli?.Cl'. (Jlfu'ilo bem.; muito 1wm.\ 

O Sr. Prc.sidente- C:onlim'm a llnrn rln ExperliPnlr. 

O Sr. Paulo d~ Frontin -· PPcn a pnlavrn. 

O Sr. Presidente·-- '.l'r'lll a paln\'l'a n S1·. SriJaf!nr· P:111ln 
rir Frontin. 

O Sr. Pt•ulo d·~ Frontin (') -·- Rr. Pl'üsidrnlc, ju]g·uni 
nr.ces,_;nrin lnmnr n pnl:tvrn ncsl.e mnmcnt.n por uma circum
stancia. Nfío estou rle accôrcl(l nem com o il!ustrc Sr. Vice
Prosidcntr. rio Srnar!n, n rm cnm n honrado rcpresenl.nnl c do 
Eslndo rio llin Gl'anclc rln Rnl. 

A sil.uaçfín actual ~~ clnqnellas cm que é preciso que n Sr·. 
Pr·r"irlrnlr dn Ropublir-n lenha cnmplcla c nhqnJnln anlnri
rlnr]!o. E' inrlispcnsnvrl que n pniz ncllf! rnnfin rir mndn a 
C\'il:u·-so ~IIHCS~lH'l' Pl'l11111llf'iamrnln,;, n 11111' nqnivn]f,I'i:t a 
vnll.m•mns :í tlpncn rm rpw. infcliznwnlr nllr.s [ll'l.~domin:ll'filll, 
isln 1°, :lf'S ]1I'illlOI'I]ins rJn Tirfillhlicn. 

(') l~slr. rlisc\IJ'SO nfio foi J•cvisl.o pcln OJ'iHIOl'. 



O ~n. /1 .. \u:r:l'nn- '-''''"' J>:JI·Iic:llinl' Y. l<~Y- r.•l:í ri>· ar:-
'"'rln c:nn:mi~11. 

O ~n. P.lrJJ.>1 nr·: PIIII:'\'I'TN ---- P>H' mil r·n lncln, n inlrr']ll'nla
C'Ür1 rins rrg-nla mrnl ns mil i I ares vnrin. r n illns!.rr ~enernl Sr. 
narrlMn rlc -""llinr ('r>nhrrr-n.~ prrfril.amrnlr. ~- Ex . .irt fni 
i\fini.~lm rln r:11c•rr·a. f::tzcnrln. por· sig-nal nma adminiMI'C~ção· 
lll'ilhnnl.r. F.' nal.rrrnl, ,,nJ'Innln. qnr S. 'Ex. cslr,jn pr.J'fríl.n
mcn I c a par cln que at.é onde pórle ir. 

"irsl:l.s rnnrli('ii·rs. a nnla rln r.rrV>'r·nn IJIC:r'rrr ns rnr1rs ar
JilarJ.~ns. 1\Jns a rrrJ:'l!l'H infli.~irln nn Sr·. ~rnc'l'nl C:mlnsn de 
:\crliar· r: :í rlip;m nfl'íc·ialirl:vlr rln li' rtop;iiín ~Jílilnr. r. lnlvr:r., 
a r11!1.ras. nfin mr. Jl:tl'rrr• .irrsla. 

O Sn. Vr-:RJ>or.ro DE :\nr:Frr - V. F.Y. r.sl:'t rlisl-ingrlindCi 
nmiln hrm n r:n.~n. rnl r·r n rnn.srlho rir. invrsl.i~:nrãn fJIIí' o 
Gr1\'f'r·no deveria pr·onJnvct· a ccnsut·a f{l.lC 11fi11 rlr.via fawr·., 

O Srt. 1\WLn m: PnrrN'I'fN - Si n Gnvr.rnn ,inlgavn fJtJe 
r..-l.es nfficincs. tãn rlisl.inc·ln.s r cnrn nma fr> rle officin t.ão iwi
Jl!ant.r-. mereciam CI'IJ,qll r:n. rlrvm·ía_ rr·,.J im i nn rmrn I r sn hnwf.
lr·l·-"' a rrm nn11.<rllrn rir írwcslíp;nçfín. 

Pnrr.cr-nw nur rsln ,1 n rnrma rrp-nlnr· r nfin a rir !ornar• 
11 r·r•,r>lnc:fin df' crr1~rrr·a!-n.<, ír:lr~r]lT'I'Innrln ns r·cg·ulnrnnnlns mi
lil:tr•r·~ dr.• IIIIHln divrr'"'' rl11 ([110 lr•m sicln ex:u·lanJr'nlr• ."r~rrírln, 
r:rn~rrr·:1rrrln 11111 rir>' _Q·rnrr·:rrs mais di;;iinl'in.s. que pn.s.snn 
rrrrra das mais hrilhnnl.rs frls rlc nffirio r qnr. j;í ncr,nporr. rle 
mnàn cnnrlíl!no, nn int.crinirlnrlc rln snnrlMn Dr. Delfim 1\fn
r·r.il'n, a r:tsfa ria Gnnnn .. 

F.:rn n IJUC t.inha a rliZ>'l'. (Uultn bem: muifn bem.' 

O Sr. Moniz Sodré- Rr. /'r·esidonf.o, n Senado ncaba dfi 
nnvir n pnlnvrn dn nossn eminente cnllega, Sr. Antonio 
:\~rt•rcln, cm qnc: S. F.x. pr·ncm·nn fnr.c.r a rlcfcsn rio Sr. Pre
sirJronlr> ria TIPprrhlir·n. l'f•l:IIÍI':lllll'lrir• :rn l'aeln dr• li'(' 11 r:n\'('1'110 
p:~.-.~:Hlo 11n1 IPJI'p·,·nn1n1a :1 ,·al'ins grnrl':1P~. on no j'fl:'"'n r·on
r·r·r•ln. - nn ~r·. ;:rrn'rrnl r:n r•rln~n rir .-\rnli:n·. <'m rrnsnr·n prln. 
."11:1 nl.lilll>ln rir fmnrn ,, inrn11rlirinnnl npnin :í rnnrlirlnlrrl':l. 
dn !'r·. \'i ln Prr.:an hn. 

r.nmr~nt•ia minhn~ rnn,oirlrmciirs. sí n;in fnssr n hri·Jhnnf.o 
rlisrttr•sn dn meu illrJslrr rnlir!-!'a prln Dislrirln Fr.-l'rral. 
~1'. Pnnln rl1r Fr·nnlin, ]Wl'~'lllll:mrln nn f>lllinrnl.r ~rrmrinl' Jlnl' 
\!n!ln n1·ns.~n si n ~rra rlrfrsa rr·n fr.iln nn ~1'. Pr·rsirlrnfn rl:t 
11rpnhlira, c•m r•nlar,:io :í nnfa pul1lirmln prln .Tomnl do rmn
m"J'r:io, clr nl'i~rm f!OVrrnnmrninl. nu sj t.nmhrm sr r•slr'nllia 
ao lr)Pp-r·nmmn rir l'rnSill':l nn "~rnrrnl r.:nrln~n rln _\g-ninr. 

~. F.:-:. niín rlisl ing·n in M rlnn~ rnsns r pnrwr rrnr n: 
:llll)rr>S PIWO)Yrll nn srn npnlnrrsn: r·nlrrt.nnln. rnmn n ~rnndo 
nraha rlr Yrt•. 11rln hrillllllllr. rlisr·ur·sn prnfrrirln prln ill1r;;lr•e 
r,·,JIPir:t. Rr·. P:ntln rl>' Fr·nrrlín, lr·nln-;;r rir• r•:1~ns inl(!il'HnJrnlo 
rlisl.nirlns. 

Mns n mru illtrs!r·p r·r>Jll'g-a prln Tiin r:rnndr rln ~111 só so 
rrfnr·in nn lr..Joa-rnmmn pnssndo nn ~1'. ,trcnrrnl r.nrrinsn rlc 
.-\~·rrinr· r n rlrfr~n rln ~r·. :\nfnnin :\7.rrrrln c·nnsi.qlr rm n-r
fii·m:rr• qw• an f'r·. P1·r.sidrnlr: rln nrprrh!irn r~.lw n rlir·rífo de 
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l'nzPr· n r,nn~nrn nn illrlsl.r·r .~rtrPrn·J, rnrquanln rssf' rnilil:u• 
11~11 ~~· limilnu n :rppl::nrolir· irr.!il'idllalrlrt'llln fi r•:w:lid·nlru·n ~lo 
:-:r· . .\'iln l'<•t•nrllrn, rnn.~ l'r•l-n ror1111 r•nliolnrll' rnililnr· r• l!llr llfllril' 
f/P l.nrrn a li 11 ,·r~g·ifín. 

n ~11. ''"'~x,\:o:llrP:o;o DE ,1u::o:<:.1n- V. Ex. me d:í Jirl11l!::l 
rparn urrr npnl'lr? E nn mrwnn lr.mpn, rr•spnnrlnrri nrr rw>lll'f' 
Rrnnolnl' JW)o Dislr·irlrr J.'r·rlr•r·nl. Ha 1!111.1~ rwlig·11s; rrrn ili~
ri.plinm· r nrill'll ]Jr•nnl. (I Hr·. Pr·rsidPnlr• dn llr•Jrrrlllir·a ngi11 
pl'rl'rilnml'nl.r rlr'll!lr·n r.l11 P11rli~n ,Jti,;riplnnr•. 1!111 rprn prírlr• i'f'II
RIII'<IJ' q11alqw•J· milil.nr. 

n ::<rr. Vr.srr:r;JO ll" :\nnEP - ~rrsrnn n ('Cil~lll'll Jlllhlirn'! 

() Sn. Jfn:>rr. :-:nnnr::- n nwu illml.r·r rnllr>;:rn Jnhrn·r. 1'111 
gl':liW]e r JWo/'llllrln NIUÍI'o)CO, Íl f:O\'r'·l'IHl ~~·, prír!r l'l'llSill'lll' 
qunnrln hn l'nlln rlisripli11nr·. 

la prr:;rn•niM 11n mrn illmdrr rnllr;:rn [1M ~fnl.ln C:r·nssn 
qnnl l'ni n aeln rnn!.r·nr·i" .;í rlisr.iplinn mililnr. r11·nlir;niln J>l'io 
gornr>r•nl r.nr·rlnsn dr :\,~·r r inr·? 

O :-:ln . .'\l.EX.\NDr.r:-;o nE Ar."Nr:,\11 - ;\ rnllrelivirlrll!r. 

n Rn. ~Ioxrz Sormr~- Qnr rn!.rnrlr nwn illn~IT'r rnJJ,.~n. 
f;Nrndcn• prln ,\mnwnn~. pm· fall.a rli~c·irplinnr·'? :\ irrl'r~l'.,,;~" rl:r 
disr.i.p!ina rni!Hnr. f'n'll.~i~ln na vinlnr:fin f)r nm ri'l'\'rn· r"·nl'i.<
sirrnnl rlrr rnillnr·. rlnvrw df' "lwrJi,·nrin f' l'f'SJ'!I'Íin :ís Hlllori
ilnolr•s snpl!l'ior·r•,;. p,.,.~·llnlnr'l'i nos illrrslr·rs rr>llr~·n,;: 1~111 mn 
Jrlr~-tr•nmma pnssndn :por· mil1il.ar·. inrlivi,tnnl lrrr r!Oil.l'r'l'iv.n
nwnll', a qrrnlqrJPI' cn'llfli·daln n l'r·r;dr!r•nll' ria llPJlll]rlr·a f',~is
tir·fl. lll'l'\'rnlrlr'a. nrln rir rlrsrl'spriln aos srns sn[H'I'inr·r•s .)lin
rnr·clliros: inl'r·acr;fin rln rlrvrr· dP nlwdiPlll'ia :ís nnl.nr·ir!nrlr'" 
{'Onslituirlns rln pnir.? 

n Rrr. Vr.sppr:ro nr·: :lnnrw -- Cnmn rirlnrlfin, nfín. 

O :-:ln. Ar.r·:XANilrrrxo Dr~ ,\r.r~:o:r:.\rr - Os mililar•r•s nfi•> n 
jJnrlrrn fnzr'l' enll c e lrivnmrn I r. 

n i'n .. ·MoKrr. :-:orntr~ - Ri n lrlr:;r·arnmn rir> npplnrrsns. in
rlivirlnrrl nu r.nJ!Pcl.il'rr, n 111n acln qnn.lquf'r· nn n 1111111 alli
tnrln nssnmid.n •[lO!' qrraJ.qrH'I' cidadfin. llfin I'IWnlvr rlir·reJ,a nu 
indir·rwlnmnnlr• r•r>ns11r·n :ís ulllnr·idn·rlr,; C'IIIIRI ilrrirlns. nfin Jrn .ill
:l'i~rnnsrrlln IIPSIP paiz 1111 ''111 nnlr•11, dr!· l:in fmnea~ lillr.r·rlni!P~. 
;im'iRcnnRnlln nnHir pniz nn rm nntrn. rir l'r·arwnR li!IPr·dadPR. 
1111r pnRRn al'fir·mnr· lrr· f'Xi:::l.irlo inl'r·arefin ria rJ.isci)11inn rni-
lilnr·. :\ qrrrslãn rlrvr• srr· rnllnrnrla ttl'~l.rs INmnR. 

Apnianrln q11alqnr•r· nlililnr· isnlnrlnrnrnl.,, nrr rn11r n;; ~""' 
rnrnnr.·:rrlas, 11111a P:t.llrlidal.rll'a :'r pr·PsidPrH~in da llrpnij'JJien. P~s'' 
apnin imprll'ln ·rm r!rsr·r,;r"•iln :'rs nrrlllr'irlndr•,; I'Of!~l il11ida" rln 
rpaiz ? 

O :-:n. A. Azmn:r.ru - Qunnrln r.•)r· coJ,Jeelivn. importa em 
uma amc:!ça. 
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O Sn. AI.I\X.\.\JJIIL\0 JJI·: .\.L"XG.\11. - E:;;;u u puiu impurl.a 
na viul<11.:f1•r de 11rrr devL'I' IH'III'iH~ional. 

0 Slt. '.1\ll.li•.I•S .\lui\'I'BIItll - t:ullJ a,; ar'JIJU,; o O.' ::i1Jldar.lo$ 
j;í ~; a J'e\'ulw .. ·ão. 

() ~1: . .\JUXJíl ~lJJJrtJ:;- ::ir'r Íiii[JIIJ'/ili'Í<l er11 tl!!,;r·espi!Í/11 ÜS 
aiJI.IH'rrlarl,!:; t•.ou~lil.rrida:; du J!:IÍ't., ,;u illrJHJr·Juria r.:11r rrr11 al
"'~'rwlu l'!lltLJ'a o dl~\'1'1' dt! oiJt•dil:•llcia i.l!l~ :-lllJIPI'ior·,!."\ IJit'l'ar·
r·lrii'IIS, ,;1·, iJIIpur·Jaria J'llr l'iulal'iiu do dui'J'r: dn di,;J:iplirm, ,;i 
Jllll'ven/llra qrrizt!ssenl ,wuruntnl' a ear1didal.ura tio •lln,;I.Jie. 
anlagnni,;l.a du Sr·. •.'i·i!n l'1wanrl1U eorrr " IH'UfJI'iu <..iu1·i?r·uu d<\ 
llepu!Jl ica. • 

u .sn .. \.r.I~:o\.1/\riJit!XtJ IHI ,\ur;xr:.llt - .'ii'hJ ,·, <JIII!slflll do 
eanr.lidaLum; ,·: urr1u LJUeol.üu tlc [JI'<Hii.IIIL'itlriJerrl.u eulledivu. 

I I ::in .. \lo.\JZ t\nJJIII~ - /'ara qrrL• u :-ir·. l'r·~·,;iderrl.e da 
lt''JJliiJ!iea ,jul0a;;,;e .J'I•t·irla a .,tra arrl.ur.·idadr: unw ,.,,,, ,JII'IIIIUrr
.:iarnJ~rrtu eulleel.il'u r•r11 J':t\'or· da t·arll.lid:rlura rrauiurwl IIJis/r.·t· 
.sr:ria que u dtel'l' da ;\'a~i'io qrrizc."~L' eunl'undir· a sua auluri
dade .•• 

U ::iii .• \. :\Z!!III!UO- Situ a(Juiadu. 

O :::r1. .\loxrz :::ormrl - .•. corn u calldidaltll':t cnrrlr·:.l a 
qrral ,,w lrotrl'l'~stJ rnarriJ'"sladu u rrri/il.:.ll', isu/:rd11 1111 t•tr/i<:t'/í
\'ii!Jit!!ll.l_•, n l:·i.\So cuner·ef.u. ~r·:;. '~t'IJHdlll'l.'."i, '1!11 ,...;,·~ podr.•t··ia. 
errJpr·ulrerrd•~l· que u wpplarrsu :í call'llidarrra ri" ::ir· .. 'iilr.r J>p
l.:arrlra, J'J~il." q.rJJ,•util'arrwrrl.<', '""' qrtalqut'l' J'r·ac,::i" 111.1 1"'/:t 
/.11/.alidadc das HIJSsas /'1m;as ar·11rada.s, )llrduHSL' ·'''I' ill·1••r·;pr·•:
/adu. nu r·,·er•J;id" eomo 11111 aelo "" im/i:;cipliim rnilit:u·. eurr1u 
11111 :u,Jo d1! dcsaualu 1111 "''~r·t•,;pnil.n :is aul.ur·idatl":; l'"nsl.i
/.riida:i t[IJ IJUÍ/. IIII i.lu [IJI.S/.iJitlade OU tli'saL/J:·IIJ.:iiO UIJS Sllpt•r·ior'C::i 
lrit•rarclric,s, si u t\r· •. /'r·P;;idc'IIIJ' t.la Hr•p11Lr!ica ·~·SlÍ\'I'.S.'il' l'llr
'[il~rrjlrudn, pes:;ua•l n :pu.Jic:wmrr/n ''IIl J'al'tW tia call·d:il.lal.rrr·a 
upptrs/a ú da r·ea·ct:.lw I'L'Jllll.rliealla, i"lr'qiiL' 1'11/:iu, .i:'r se /J'II"" 
I ot·rrw.lu Jit!l.rl ieUIIIUH lu palnrllu t/1•ssa em~o~J ida/ r.rr·a . .i:'r "' lm
l'urrdu eun,;UJuido, rwr•a11/r: 11 :paiz, n tlr!l'PII~IIr' 1/:t earrtlidalrrr·a 
tllirll)ir·a eurrtm a tio Sr· . .'iilu Peran'h;t. qrm1•squr•r· al/.ilrrdJ~~ 
IJ'Iil.! llll! fosscnr cunl.r·tll'ias podei·iarn l.t!IIIUt' a l'eir:io LI<' Ulll 
aclu de desr·e~peil.u :'t sua aulot•idude! 

I) Srt. .\JO:oiJZ 8lllii.IÍ - Eu jJr!r·grrn·/.11 an 1rultr·" S1:nat!ur• 
.,,,r• .\lal./n Gr·oss1'J, "" Jll!i'i;'llllln an ::;elltli/11: j:i lr:ll·r•r·:í. iderr
lil'inu::'lu rml.1·r:" l:rwer·rw da ·/Wpu/.ilien e a eanditl:ilut·a do 
::iJ·. ,\r·Jirur· Ur~rmu·de::~? 

,\ L'UIIdiJ.!:r/lll'lt .\ri,hur· Jlt•t•rwr·tii:S /ollr 11 lLjJIIÍt1 rrJ'J'iL'Íir/ J!n 
l;;t/.IJ!lt:·1 g[Ja .iú se LJ•rin. irrlu~l'adn l.a11/.n 11a !"'""''" du l:'r·. l'r·e
sidt.•ril" da lli!Jlllhliea qrre qrralqw•t• nrallift•sJ.a,;:i eurrtrur·iu 
JJu:lsa .~N r·ullshlul'ttda e<11no nel" du illclisciplna·t 

O Sn. A. AllllltJmu - ;'\fio tt]Juadu; uiiu ipúdu set·. 
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I) .Slt. .\J.oxlll :::iOI.llil:: -- JCtil.:"ll>,·,;i IIÚU ,), jJUl'ô'UI:ill; t:LIIIIIJ 
Wll <I)I!JIUl"JôU, U<lUU :1 Uôf.U IlLI Ul.lf.I'U eallUÍUUi.Lil'U

1 
)JÚUu i:iUl' Íll

leqJJ'd<JcJu t:üiJJu acLu ue itJt.li:-WIJilina miliLar, lJÚue ser repu
lallu JIIJJa i nl'J·uec:<lu au devtn· 111 i 1 i Lar, )ltjtlc seJ' ruuellitlu e 
.[Jllllidu euwu viula~Ciu du uu1·ut· wiliLal', ::;i u miliL::u·, Lt:JJJ u 
jJlcno diruil.u uL\ IJYJ'u JJJanif'esl:.u;liu du vunuaJIIUliLII·: 

;\lu:; u IJ!ull illiu;LI'I! amigu, l'U·)Jl'u:;eul.anlu du .C::;I.adu de 
,\lal.l.u UJ·u::;;;•.>, :;e l'deriu ainda au J':tdu uu :;el' a JJJllJJJJu.,l.a~:"iu 
uu eat·aeLuJ' eullueUvu. 

u ::in, .l. .\ZC:ltWlu -- ::iúJJJUJI Lu a i:;:;u we t•eJ'ul'i. 

U ::ilt. JIIOl\JII ::iouaÉ - ::il's. Sunauurus, uiiu euJl!)Jl'C·IwiJllu 
tjUu, Olll Liiruilu )J,O:;Í!Íyu Ull UJJJ UUllll'Í'lla, Ulll llüi:i::;U !J<W., 
soLru es:;e assulllpu :;e vruellJ'u l'alu-r UJJJa t.lilieJ'Ulll;.a uJJLJ'c: 
a ac~:ãu iuuiviuual e a ae.:iiu eulleel.iva. 'J't•aLa-:;e t.lu diruJ
,tu::; poliliuu:;, ue uü·uiLu~ Úulili~u,; tlu:; ~iduuiiu::i Lra::iileiru:;, 
eiduclãu::i JJra::;ilt!il'u:;, LJLlt:J' sejam eil·i::; uu tuililarus. 

::iu u uJilil.al' JJ:lu )JÚdu, 11u cxunieiu Liu um Liir•eilu puli
lh.:u, JU:tllil'eslar-.,e imlividual uu uullel!lirauJullle, culáu LUJJt
)Julll IJÚ::J, u::; eivi::i, n;lu jJOclUIIlllô LL!J' igual uiruilu, 

U ::ilt. "\. ,\zJ,;HJ::uu - ü;:>u nãu e u llW::itJHl cuu;;a, pcr
düe-mé V. Ex. 

O ::ia. ,,\h.Jl\J/1 ~uJ.JIIl~ -- E' u Jue::;wa cuu::;u ::;u!JJ·L\ [JUlJiu 
du vista· uu::1 dit·eilu::; QJulilicu::;, assegurados pula L:uu::~Lilui~:-üt.' 
;1 LoJÔ,; o:; !.Jrasilciro,;. 

O Sa. V J~::;PL.iL:JO v~ AllHilU - AJJuiauu. 

O :::itt. illoNtZ ::ioUHJ~ - A L:uu::;li Lui~ftu uüu Ia:t. ueuiluJila 
Lli::~Linc·~ãu, Dc::;cjo que :;e u1e JtJU:ilre cn1 tJUe lux to de !ui, 
lJU llOS::Ilt lei l!Hlg·ua, L'XÍ::ile UJua Ulli~a JiHuruncia~ãlJ .urtll'l! 
O:; diruilu:; )JU!iLieu::; du:; lllililttl'll::J e O::i uireiLu::; polJLieui; du:; 
ui vi~. 

() :::>a. V ll::il•t.:Lau J.JE AUJtllU - .\JluiaLlo. 

U >:ill .• \lu~:tl. ::.UuJu:: - ôe JJÜu Jw liwila~üu uuu:;Ulu
~iuual, ::;u niw Jm rnesJuu lu i:; uruiual'ias, LJllu set·bm alias 
iueun:;LiLuieiuuaes; :;u uüu 1m !llesaw uum !ui,; Ul'uiuat·la:;, t!LIU 
lilllilê·JJI a ü:i)J!lera du uu~ào Ju::;· mi!ilUI'<~::i, em Jllaluria du 

.diroil.u,; )JuiiLiuus; se niiu lm jJI'ecuilu cunslJLuciomLl lJeJJJ lu1~ 
ordinuria::; (jllú rutill'injam u::; uireilus puliLicos cm relauiio 
!toti milil.aJ'O::i u u::; atupliem um relação uu::; uivi::;, cu pct·gunlu 
ao l::icuadu, CO!llu f<tWJ' di;; Liuu<;ãu uu lt'Ll uma G!us:~u u uulm 1 

u ::\Jt. 'J.'uut.IS MuN'J'EJIIÚ 
uiue., t)LlU Lalil1Jelll LiiJ•ibil'atu 
lJCl'IIU!'dCti, 

- .\ eunsuJ·a J'ui J'e.il.a a uJ'Ji-
Lelub·nuuuluti au lJl'. ArLlJLtt: 

U ;:ill. ·i\IUNJ/. ::IOU/:1:: -- ,I;', :!t';'edf.ilui ULJU! ~; uiJfcrcl!l;.a 
Ullli'e U lJUJ.ll Liu earauLcJ' 0u!'aJ U a CCIISlH'U UU CUl'UC[Cl' pe~J
~o:tl, Ma~, uiatla ati.Silll, :tucuio u a)Jarlu do 1uou cwineule 
culleg-u, para Llizor-lhe quo uãu ealJl' "" .lli·c:;idenlu tla Jlupu
blica o dirciLQ de ünpc::lit· a qualLJLtU1' uJ'i'icial, 110 uos~o 'Jl!ll~, 

I 

• 

I • 

I 
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ou tnatliJ'uoLat· a J'al·ut· uu cuull'a a camliLiuLura du :-:lt·. ,\L·tiwr 
JJet·uanlu::i. 

U ::in .. \L.E.\.11\!Jitl.\u JJE ,\LEXC.\t<- K U111a iudi::>ciJdill:' 
da J'UI'~'ll Ul'JilUdU. 

U ::iH .• \Ju:\1;1 :'U!JlU~ - · :-:it.I:.JUIII.u U!JI HCI.u;, UC ÜUIIC<L Íll· 
di:il'i]Jiiua jJUdL!l':i u J'r~;idc111e da licpuiJiica cul'ccat· a v•:!1lla 
du,;.".l JiiJurdauu·. 1,\u caw. •~111 que:;lúu, actll :;u Ll'llca Liu uu1a 
waiJiJ'e::>l.at,,iiu Llu ltu:;Lilidadu :• UJu t.lu::> cumliLiaLu:;, ma:; apuna:; 
de a]JtiÍu a Ullla uandidal.um. K;lttJ'Ú l•.uul.Jetu I'CdaLiu u di
l'eilu de :l.!Jplaullit· 'I 

U ::ill. ALEXM\!JllJ;\U IJI·: :\1.1,,\t.:.ll< - A HU::i::iU uiwdiciiCI<l 
é deu Lt·u lla Jui. 

U ;:ia. ,\JuXJZ ::'·UJJlll~ ·- JJi~ u l!IULJ 'liuhru cullcga · LJUC a 
ul.JUdiuucia e duitLru da k1 .• \la:; LjllUlll é L]llu nftu u:;L(L uuui.L'u 
da lei t ! JJuvidu LJLLu t.t JJJUU illu:;Lt·u cu!luga, LL!JI du:; urlla
lHUlilu:; da:; 11 u::>oa:; Iut'1;a:; <ll'lllad:~:;, lluuwn:; lrc ou;· utl c;w~iiu 
d:1 di,~cilJillla u:; JIIJJlilaJ'U::i w:uuJu:;LaJ'cJu uulludJI'HlJ!Ullle u::i 
!:H!U~ UjJ!JlUU::iUti U. Uclu::; ulheJU::i Ú wJili1iUh:ill'Ut;ÜU lJU.lJliLu, c 
indiffurcuLus au gu\'cL'JJU. 

l'u is en Luu, si us 1" ii i La I'US vassa;·etu aw~Jt•ltü, uw Ldu
granuua cuJlucLi l'u, wa·ull'usl.andu u seu at~tJlausu pu r L!lll:t 
lJ!'ilhuntu ~;oul'et·uJwiu, sulJru assu ni[J Lu li L Ler ar iu ••• 

U ::lll. A AZEJ\EULJ -blu ú inuucuu; niiu LcJJJ v:tlct' alguw. 

U ::iJ\. .J\lol'\ lZ ::lO!JJ\B -
CÍjJlÍlJUl'Cti 1 

lerüu v iuladu us pt·ucciLus Jis-

J\i:w sei :;i é iunulJLJu uu :;c é ]Jt'ujuuicial, mas uu.Ju J. 1Ji 
JlÜu •Jistillt;il•', 11ú,; Jtüu jJudurutuu., uisLJu;;uir. Cul.Jc au tuililat· 
u dü•cilu uu :;e w:util'csLar a Üt\'ut· de uwa cuttlet·euuüt JiLlu
l'aria, du JiJU::iJLiu wudu jJUJ' tJUc Jlw cabe u dJruilu Llu se wa
nil'uolllt' a ruspcilu de Ludu c L[LLaltjuet· auuuleciuwulu tJUu tlill' 
SU J'UlttciUilC CUIJJ il::i LjUCSlUU::i Llu t;U\'Cl'llU, C a l'U~[JJ;:[u JLI 
l}UaJ U SUII jJI'UIILJUCi:tJJit!lllll JIÜU ,,CJ1l LUJJU UCll::iUl'tl Ull lllll 
illcsrcs]leilv as alllUL'JLiUdus Li" uussu pai~. 

J::s:;a dil'J'et·encia~ilu ]J,·cci:;a set· accellluada. Tt·al:utdu-.:;~; 
de auLu:; !Jl'liLicadus put• aulul'idadu IUUiJlka, LraLaudu-su du 
actus que dizem rcspeilt' au ·00\'et·nu, us Jllilu.at'L's nfLU ]Jud•!lll 
colluclJVaiUt'lllc, e, clll wuiluo uasu:;, i·\Jdtviduuluwulu, !UaJI1-
1'esJ.at· de pulJJieu a sua l'U]JJ'ul'at;ilu. '.L'rulatH.Iu-sL', ]Jut·éuJ, de 
fttdu.; LJllu uada l.uuut LJUu \'el' eutu a espliura ;;·u\'Ul'JJillHeJtlal, 
sujaiiJ vutiLjcu~, lillerarios, scienuJ 1cos, inllu,;LL'iuu,; uu uulll
lli0J't:iau:;, J'lliJe ilii.J•g'J'Ulllwule ao ulililal·, Laulu Jjllanlu au ci1 ii, 
u Llii'L'il.u dt) ,;u, JJJillJife,;lal'cJJI, iudividuul uu cullucLivaJIICJILe, 
JJUl'LJLIU u:;,;u Ji1·ci!u llw esltt cullôttS'l'lLULJ na nus::>a Cun,;l.iLuiJ;i\u 
L'JJJ IL•XIU ri;,;iLlu, UX])Jicilu, LjllU •JJÜU púdu ::iUl' ôVjdJÍ::illllLLiU. 

U ::;n, .\J,JlX.\NlJlllNO UB AUNUAH - 1):; tuililal'c::i ôlLÜL'lll 
lJlll'l'Oil:J.UJL'illu Uô ,;uu~ uit·uilo,;, .IWu,; oabum tjllU us:>a,; llltllll
:l'cslaJ\ÚCS c o li cl'l iva,; "~ 'J u !l1 Cl'imc . . .. .. 
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O SrL .:lloNiíl :'!uun.1:: - E' ·Jilll' ,;,.;,.;,• 1\1<>1 iw. 81·. Presi
d<'llle, que IJJilil.a ra:•.i111 l.t'\'i' " llll~u illu>~IJ't~ t:ulll'~a ,. pt•ezndu 
lllJJlfíil ~1·. \'eSIJUJ:ill d" .\i.li'CII. tpiUIILitl diilliiiJI.I li alit'lll;fiiJ du 
~r . .i'rt~,;ide·IJI.e da llt:puiJiicu pat·u u,.; gi'UIIdr!S J'~l'llillll,.; que 
t!:;IÜIJ :;ur~illllu ú ft·cnl.c d<: ::i. Ex. c que, pudclll ;uuea~ar tis 
uaufJ'tt):;iu du !Jal.l!i <~III q1w ~. ll::•x. lllll'l~ga, :;JJ!eamlp n.:.u·c:~ 
IJIIIJ :;e \'Iiii l.oi'IJalldu lJot'J'l\ôCII~Uô, 1:11111 U>i \'CIIIu,.; illl[JI'l.ldi.:lii.C
l!JI!li(C :;cmcadu~ ]Jclus eavrie\Ju:; e altt\Ji<;Gc:; pu I i Li c a:;. 

0 ::itt. "\Lt>X.\.'iUill.'W 1!8 ALB.'iL:Ail - l:;!u Cl]lliva\c a Llal', 
lllll l'i v a U<J futuro .1' l'c,;k\cn'le <.la :llt~pu!Jl ieu ú fl·cul.c Lia:; 
~ua:; fun;u:;. 

U .::ill ~ .\\u.'i ll: ::iUDill~ - i'tti'I'CC-llll', ::ii':;, ;:iCIIUCÍol'c,.;, I] UIJ 
uãu \ugrci a vculura ele 111e l.ul'llal' üasl.anLc c\at•u Jllll'a ~C!' l.Jcm 
Cf.JlliJll'eiiCllliiJ.lu ·pdo tucu il\u,lre eu\J,•ga rept·e:;enLanle tio 
.\mawuu>'. ;\ciXIJu, ue acr.euLuar, exadunwnLe, em .pritncit·o 
lugat·, a differen~a al.JtiulLtlu cnlt'e a JHauil'eslu~ítu imlivicltwl 
ou collecLiva de LJLLulquct• militar, quuudu se l.t•ula de um ado 
da aLintinbLm~ão )Jublit;a e a nmnifesluvãu individual •uu cul
lt!diva de lllll llliliLar, LJU<.wdu se Lrala de Lllll adu que uuua 
Lt!lll que \'L'!', dir·ecla i.lll. it·tliJ•cclatuenlu {;Uln a:; autoridades 
e1 111:; 1. i Lu i das do uu~su v a 1'1 :; i s c ll'alu~:;e d c tJ uai<J llC!' a elo 
)JI'IÜIClldll pt!\u ::ii'. J'l'l.~sidt~lll.l~ da [li:[Jii!Jiictt Lili iJUUllJIII~t· dO 
:;euB c\1eJ'e:; e o 11!'flcittl J'izc·::ioc rnaniJ'eslut.ãu de lltu:;Li\idadc u 
us,;c ado du U~JVUI'Itu, uuvulvemlu-u em censuras, ainda t]ll0 
sua mauiJ'csLa~ào l'ussc iuliividuul, pudcr-:;e~lua de~cul.Jrit· a\1 i 
UI IIli inl'rac~ítu ao J.lcvet· tlbcip\inal' .. \las, lt·ataudu-:;u de UlllU. 
'JIIC::iLão du c.andidnt.uras pl'csiclcneim•,;, !Jlil'>~l 1i11 ''·'"'':ll'ialnJ"Jilt! 
pu\il.ka, n1u,; u!Jsulul.auii:IJII! u\ill!ia ú:; allt•iiJIIit;üu,; cun,;lilu
dumws c \ce:;acs do chefe Llu l'oúcr l.!:xeculivu. quc:;Lãu que uãu 
leu I a ntlu i ma dcpentleneia J.1 i r e eLa nem ind i r c da, a uwnot: 
t·ellllJtlu coltl a aultorhlude do P1·c,;i·denLe da llCJllll.Jlica, urw 
•;uliiJl!'i':IJCnclu eumu a[Jp\ausu~ individuacs uu cul\eclh·u~ de 
l[ualquol' mililm·, em favol' de qua\quat· camlidalo, pu~~ttlll 
~cl' acuinmuo·s de inl't·nc~:üe:; n:u culiigu Liisciplirtal', ent nu~:;u 
11aiz. 

üi:;:;e u cnliueulc ::lcnudut· put· i.\laLuu Uru:;su, ::lr·. ,\ulonitl 
Axet•cill1, qLw o,; milifat·cs deveriam guaJ•dar a tilla opinião 
[!Ut'a I'XLCI'Ual-a nu momcnLo Li·ll cleil)ão, dund,u o :;cu volu au 
eamliclal·o J.la:; SLtas ')ll'cl'cr·cncias. Mas, JJOr.gunLo agora ao Sc
l~u!.lo; por q~c. se lia ele t·~;;ll'iilB'ir ou. de. podut· o J.liJ'CiLo pu
ltltco elo~ nultlat•es rcclu~mdo-o ao dtretol.u do vouo no mu-
Jucnlu da elei•1:ão ? . • . ' 

O SI\. A. Az1m~:Do - ~ ingucm [H' e lcmle bs·u. V. Ex. cslt'L 
cugunado. 

I) :-;ll. :IIU);JZ ::;oTIIJ:J:: -- t:i il cL\'il pút\1• 1'111 IJII\t\iJIII!I' IIJU
IIICliLll, dcsdr! os PI'Otlt·onJno tlc unm calllliilalum. man'~fe;f.at·
~.'.' lltll' "i uu co\lccLivamcnlc, t~ l'ttvor .ou. cot!Lt·~ 9uulquc!'. ctnt
"llla!,,J , )lU!' IJLIC :;e ]HL de JWIUI' O dll'l!lf.O lJO\iLICll do lllllif.,l~. 
linlilando n suu I'Xl.!l'lltclu thJ ado Lia~ c\ei()Úc:;, dinJiuuindo-JJ, 
p·JJt'Lan·fo, na sua e~se1wm ott na sua t:xlcnsão'/ l.!:m que lei esm 
lilllilar;üo'? · 

:'lão po~:;o, t<ut·LunLo. ntl11Ii L li I', ~~·;;. ::;enndore~ a uüu :;ur, 
pot• um equivoco llo mctt iilusLre collcg·a. Sr, All!Jonio Azo~ 

I 
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rudo, que ::l. Ex. podasse su~tcnlar cs~a doutrina francamente 
incn&Litucinal da diHcrcnça cnl1·c o dircilo politico dos mili-
1 at··cs c o direito poHLico diJS civis, quancLo a nossa Gonsti
l ução, ú mister insistir, não estabclcmt rJh;Lincçõcs c nem 
impoz limites. Em mataria de rcstricção de direitos a intcr
pr-ctat'o, s·rubc-o úoda gente, nfto pód .esc!' nunca ampliatíva, 
Wla é essencialmente limitativa: ou existe na lei ou não 
existe. 

E' fJO!' essa razão. St•. Prcsidcnlt\ (JUC não póde mercccL' 
. apoio, antes deverá ser dign0 de toda a repnovação, a aLtitude 
do Sr. Pres·idenLc da Republica, punindo sem processo, com 
censuras publiias, um general i!lustre, no legitimo exercido 
de um direito conslituci<:mal, c no uso das suas preTogatívas 
de cidadão brasileiro. 

0 Sn. ALEXANDllJNO ug AL·llNGAit - Desde qlle cl!c esteja 
dentro da lei não ha perigo. 

10 Sn. 1MONIZ Sóom,; -E por isso que o nobre Senador. 
chamou OJ aUencão do Sr. Presidente da .Republica, para que 
S. Ex. veja que está fóra da lei, fóra da lei porque esbá. 
cruerendo cercear direitos de uma classe de nossos cidadãos, 
direitos que lhe são solemnemcntr., assegurados pela noss·a 
Magna Carta; .S. Ex. está fóra da lei pürque quer impor aos 
nossos militares deveres disciplinares .que não existem nos 
nossos codigos ..•. 

O S1~. 'Ji'JMNCiscó SA'.- O Sr. Presidente da Republica 
quer assegurar a liberdade dos civis. · 

O SR. iiiONIZ SomtÉ - ... S. Ex. csl.:i fóra da lei, por
que, querendo assegurar a liberdade dos ·civis, não póde su!
focar a consciencia dos militares. 

o s~. FRANOJISCO SA' - E' Ullla ameaça Íl liberdade dos 
civis que o Sr. Presidente da ·Republica tem o dever do 
evHar. 

10 Sn. ?IIONIZ SooRÉ - ·lVIas, .Srs. Senadores, si ba uma 
ameaca á li'berdadc dos civis quando os militares coHecti
vamcntc se manifestam a respeito (]C questões politicas, ha 
Lambem ameaça c desrespeito aos direitos dos militares, 
quando os elementos civis ~.c manifsLam etollecLivamentc para 
forcar soluções anti-pal·riotiea;s, para impor situações que 
contrarim os intel'esses Yitaes do paiz. 

Porque razão, nós. 'civis, ~lavemos do ter todv, OJ liber
d:atle 'in•cliviclun:l ;o cnHiectivamen•tc !nos man;i!"csLarmos ',em 
questões que interessam a nossa pa·tria c se ha do impôr ao 
mililar esta subserviencia vergonhosa c abs~encão humi
lhante. segundo as quacs cllcs so •hão de manter indiff\Jre!ltcs 
aos ·destinos da Rc.pliblica. 

Dt'VO repr.l.ir, Sr. Prcsidentl\ .quo fqi com razão .qpo o 
illu.stro Sl:lnador pelo ;R'.io · Gmndc do Sul chamou a ntlenGãO 
fii) ·S1~1mdo para o pcl'igo eminente que· se nos antolha, nos 
lwrizontcH da nossa patria. 

Nlto queira o Sr .. P1·csirle•nl.e da Ropnhlica coni'nndir-so 
r.om a canrlirJalm·a .\J'IIHII' Bcrnardos nu com a candidatura 
Nilc Pecanha. ~1iín queira ligar o seu de:; tino •i sorte dessas 

s. - vor. vrr 24 
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canrlidaluras llWrsiclcnr.iacs. Colloqur-sn nn posicrto rlc Chefe 
ele Estado que lhe foi cladn pela eleição mts urnas livros ... 

O Sn. AN1'0NIO MASS.I - Eslú collocado. 
O Sn. MONIZ SonnÉ - ... m::.ntenhn-so indifl'erentc ti 

questão cm que nos clcbalcmos, como políticos, por que ü esse 
o nosso .cJevcr; mas S. Ex., como auLoricladc sul?rcma .do 
paiz, devo respeitando a lei .. manter inlcg'!'a a sua Jmp~rcJa
Iidade, para que S. Ex. não veja diminuir nas suas muos o 
rrcstíg-io da sua propria autoridade, 

· Não são seus amigos aqucJ!es que querem arrastar Sua 
Ex. a essas aventuras. Os seus nmig-os são aquellcs que 
;prP.gam a doutrina de franca ncutr.alidado ... 

UM SR. SENADOR - Elle tom acoão propria. 
·O SR. MONIZ SonnÉ - . . . aquc!les que aconselham que 

·S. Ex, não in•l.crvenha nessas questões, que respeite as leis 
e ass()gure a todos nós, civis c militares, a livrc ma·nifoo
taoão do pensamento cm ma teria politica: que não queira, 
solb o sophisma de respeitar uma lei, que nfw existe ... 

0 Sn. ALEXANDT\JNO DE ALENCAR - Existo. 
O Sn. MONIZ eoomí - . . . impor limitações ào-.,,direito 

que tem o militar de ser cidadão brasileiro, manifestando-se 
individual ou collcctivame·ntc a respeilo do factos que, não 
s0nclo de naturcza governamental, níío podem exigir o amor-

. <iacamento da propria conscic•ncia. 
Vt\ portanto, V. Ex., Sr. Presidente, qu0 o meu digno 

amigo, Sr. Senador Antonio Azcredo não tem razão quando 
disse que o Sr. Presidente da Republica queria era manter 
o prestigio da autoridade. l\fu i to ao contrario, o Sr. Epitacio 
Pessoa quiz abalar esse prestigio. Quiz diminuir essa auto
ridade, que só será integra e respcit.avol .quamdo souber coi
locar-se <!entro da lei, porque fóra da lei não ha autoridade 
-legitima, 

Enveredando-se pelo caminho de oppressão ás concien
cias livres, S. Ex. perderá toda a autoridade do seu presti
gio c todo o prestigio da sua autoridade. (i\Iuito bem; muito 
bem .. , Palmas no ?'ccinto c nas aalcrias.) 

O Sr. A. Azeredo- Peço a palavra, para uma explicação 
'[)essoal. 

O Sn. P.m::smEN'rE- V. :Ex. poderá requerer a prorogacão 
da hora do expe.cliente • 

.O Sn. A. AzimEno- Neste caso. requeiro a V. Ex. que 
consulte Q Senado sobre si mo conccde meia ·hora de proro:;a
ção da hora do .expediente. 

O Sr. Presidente- Os ;;enhoros oque apoiam o re.queri-
monto do Sr. Senador Azeredo :queiram lcva:ntar-se. (Pausa .. ) 

!Foi a,pprovado. 
Tem a palavra o, nobre Senador. 
O Sr. A. Azeredo - Sr. Presidente, o Senado, melhor, 

do que eu, acompanhou a oração do meu illustre amigo, 
\' honrado Senador pela Bahia, Sr. Moniz Sodré, c nat.ural
,01cntc. notou que o nobre Senador fallot't como partidario .•• 



O Sn. MONIZ Sooml - ·Caracter commum a nós amlJo~. 
O SI\. A. AzimEoo- ... antes do que como o jurista que 

n?s .tud9s reconhecemos c _admiramos. s .. Ex. quiz fazer a 
dJsl.mcçao entre.;: dcclaraçao d? .sr. Presidente da Republi
ca c a censura 1cila peJo Sr. J\!Jmstro ela GL1erra. Devo dizer.· 
ao Senado - e a Casa deve recordar-se - que não íaler 
nb~olulamenlc cm censura. :illas se houve infracção de leis. 
de disposicão de regulamentos disciplinares, o Sr. :Presiden-
te da Republica cum.Pl'iu o seu dever. · 

O Sn. MoNIZ Soom~ - Mas não houve. 
O S11. A. AZEl\EDO - Não se comprehende a ligação que 

o honrado Senador pretendeu fazer, ao estabelecer a igual
dade de condições entre o civil e o I)1iliLar ... 

O Sr.. MoNIZ SoDI'.B - Quem estabeleceu foi a Consti
tuicão. 

O Sll .. A. Azlll\EDO - ... na manifestação dos seus di
reitos políticos. 

E' natural CIUC o soldado, como o civil exerça, de accôr- ' 
do com a Constil.uiçfw. os seus direitos politicas. Mas não & 
.natural que militar, investido de !l'unccão militar á frente 
de unidades militares, possa ser collocado na mesma situa
r;ão que os ch•is ··- os quaes, reunidos ou não, acham-se em 
outra situaoão - agindo collcctivamente, o que é contrario 
ti lei. 

Nós, Senadores, podemos nos reunir collectivamente, po
dr.mos deliberar ncsla Casa do Congresso Nacional, u.nani
memcnLe; mas, Sr. Presidente, cssu unanimidade do Con
gresso Nacional, não póde ser comparada com a fracção 
ou com a unanim1dade do Exercito Brasileiro, por que uns 
estão -completamente desarmados, não dispondo de elemento 
algum de compressão, ao passo ,que outros dispõem da 
forca, dos elementos materiaes que a nação lhes confiou 
r•ara servil-a. As situações são completamente dil'ferentes. 

b S11. A.LEJXANDl\INO DE ALENCAR - O nobre Senador dt'i: 
licença para um aparte ? (Sianal de assentimento do orado1·.li 
Elle vae cm aux:ilio ao seu discurso. 

O Ccdigo Disciplinar, que tenho em mão, veda aos mi"' 
litnres ·discutirem pela imprensa assumptos attinentes :1 dis
ciplina milHar bem como autorizar, promo11'er ou assignar 
petições coltectivas entre militares. (!Vão apoi:ad.os. Protestós.); 

Os .SliS. VESPUCIO DE ABREU E 1\foNiz ·SoDRÉ ...., Mas :onde 
cs\.6. a peticão ? 

O S11 .. Ju:naNY~ro •J\loN'l'Emo - \Para cheg·ar a esse I'esul
taiJo, era escusado o aparte. 

o SH. VEsruCJo DE ABnu:u - O nobre .Senador perdeu 
uma bôa occasião de não intervir no debate. 

o Stt. A. Azr:nEoo - Sr. Presidente, ha, incontestavel· 
mente. uma differenca. muito gran<le, que o nobre Senado!~ 
:pela Eahia não quiz admittir. 

O Sn. MoNIZ Solln:É - Porque as leis nüo ndmittem •. 
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O Sn. A. A<!.I!.!UlDO - Não. podem deixar de admilLir. 
O Sn. MONIZ ·SoonÉ-Em maLeria de restricção de direito 

as leis são taxativas- ou e:xisle ou não existe a limitação. 
O Sn. A. AzET\JlDO - Quando se trata da collecLividado 

mililar, estes não se podem manifestar em questões de ordem 
politica. Os civis podem fazei-o collectívamente; os militares, 
não. 

O Sn. MoNiz Som~l:Í - V. Ex. dirá onde viu isso nos Co
digos Disciplinares do Exercito ou da Armada. Cite um artigo, 
um unico que seja, das lo3iS, da c_onslituicão, dos Codigos Di
sciplinares, pelo qual se prohiba isso aos militares, c estará 
tudo acabado. · 

O Sn. A. AzEIUlDO - Vou responder ao nohre Senador com 
um elemento que, neste momento, é de grande importanc1a. 
Vou ler o que publicou o illustre militar .que hoje dirige a 
6" região, o Sr. general Alberto de Aguiar, quando Ministro 
da Guerra. 

O Sn. MoNiz Soonil - Não conheço a publícacão. 

O Sn. A. AzEREDO- (Lê): 

«O EXERCITO E A POUTlCA 

Repetindo-se, com desusada insistencia, na im
prensa diaria desta Capital, a publicação de noticias 
tendenciosas em relação a man·i{estações collectivas do 
Exercito, sob1·e candidaturas prcs·idenC'iaes, c posto que 
esteja perfeitamente convencido da elevada conducta 
de !neus camaradas, no que se refere á sua inLerven
cão nas controversias da politica militante -"convem 
fixar, sysLematicamente, em boletim, a doutrina, se
gundo a qual se orienta semelhante conducta, para 3 
fim de, tranquillizando os animas porventura intimi
dados, assegurar para a classe militar o respeito que 
faz jús pela sua integral fidelidade á missão que lhe 
compete á Constituição Federal. 

Indiv·idualnwnte, cidadãos no goso dos direi tos po
liLícos .que competem á generalidade dos brasileiros, 
sabem seus membros, comtudo, exercer esses direito:> 
sem esquecer as imposições do inegualavel mandat), 
cuja investidura leem, permanentemente, de de{enso
'l'es da Patria, isto ú, de sustentaculos de sua existencia, 
de sua integridade, bem como de seu desenvolvimento, 
dentro da ordem jurídica estabelecido.. De modo que, 
collectivanwnte e como soldados, são e devern mante1'
.. ,e alheios aos debates e competições dos pa1•t'ídos e dos 
homens; nijo se m·onunciam, absteem-se de qualquo1· 
rnanlfcstaçao, 1~esle. Olt naquelle .sentido, porque lhe.~ 
enche itS conscwncms o dever supremo de velar pela 
Hepubhca, com as armas que a Nação confiou ú sua 
Jcnld!lcle, tanl.as ve!-es posta ú prova, victoriosamente. 
na v1da de al)llegat,}ao a que se votaram com irrcvogavel 
decisll.o." 
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O Sn. 1\foNrz SoDRÉ- DeseJaria que V. Ex. me mostrasse 
uhi que o general Cardoso de Aguiar punisse qualquer falta 
disciplinar commettida por camaradas seus em VIrtude de 
manifestação dessa natureza. O que ahi está. não é mais do 
que a declaracão de que os militares não se manifestam nem 
se manifestaram sobre esse assumpto. Nem dessa declaração 
se rleprehende que essas manifestações sejam um crime ou 
falta disciplinar passivei de processo e punicão. 

O Sn. A. AzEnEDO - Si actualmente fosse Ministro da 
Guerra o general Alberto de Aguiar e o commanrlante da 6" 
J•cgião se tivesse manifestado da fórma por que o fez S. Ex., 
o honrado Senador pela Babia acredita que o illustrc militar 
que commanda actualmente aquella região não tomaria uma 
providencia immediata contra essa manifestação? 

O SR. PAULO DE FM.NTIN - S. Ex. naque\la occasião não 
censurou. 

O /SR. 'A. !AzEREDo- .Mas houve manifesta~ão semelhante? 
0 Sn. PAULO DE FRONTIN - Houve. 
O Sn. A. AzEnEno - Não houve manifest:u:ão alguma. 

Naquelle tempo discutia-se a candidatura presidencial, es
tando envolvido nella o nome do eminente Sr. Conselheiro 
Ruy Barbosa. 

Quando, nessa época houve manifestaclies conectivas em 
favor do Sr. Ruy Barbosa ou de quem quer que seja? Não. 
'Mas bastou o murmurio da ameaça, para que o notavel mi
nistro da Guerra .agisse immediatamente para evitar qualquer 
manifestacão desagradava!. 

O SR. PAULO DE FnoNTIN - Houve da parte de officiaes 
'lo Bxcrcito, nessa occn,sião, como tam!Jem quando se discutia 
a candidatura do Sr. marechal Hermes. 

O Sn. A. AzER.EDo - A candidatura do Sr. marechal 
Hermes foi anterior a essa época. 

Nessa occasião nós estavámos com o Marechal e a reaoão 
era civilista. 

0 SR. PAULO DE FnONTIN - 0 que arrirmo é que não 
l1ouve censura e que não so considerou o factJ,:) censurava!. · 

O SR. MONIZ SooRÉ - A questão é e.>ta. Só merece de
fesa o Presidente da :(lepublica, pela punição IPUh!ica que in
fligiu a um general ,do Exercito. si S. Ex. demonstrar que a 
manifestação a respeito de candidaturas presidencia.es é uma 
in.fraceão disciplinar. 

O Sn. A. IAizJDnEDo - Agora perdôe-mc os honrados coi
legas. Dese,io concluir a leitura que vinha fazendo. (Pausa.) 

«Nesta emergencia, pois, em que se vae decidir o 
futuro da Nacão não appellarei para n honra do &ter
cito, tão seguro clella estou, como de mim proprio, pela 
disciplina e 1pelo patriotismo, para 'fUt! pennaneça adis-
11·1:ctn aos seus austeros deveres, '3mbora grandes se
,iam os sacrifícios que haja do fazer- affirmo tão só
mente que, mais uma vez, mostrar-se-lá digno da 
funccão maxima que 111e cabe no .jogo das instituiQões 
politicas quo nos regem. (Aviso n. 200, de 7 de fe
vereiro de 1919.) :.> 
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O Sn. BENJAMIM BAmtoso - V. Ex. rrermitte um 
:!!parte? (Sianal de assentimento do omdo1'.) 

Esta ordem do dia nada mais era de que uma adverten
cia l).miga para que os officiaes do Exercito, nc• cal o r dos seus 
sentimentos em relação ás candidaturas ~resiclonciaes, não se 
afastassem do terreno constitucional. 

O SR. A. AzEREDO -Então as palavras do Sr. Presidente 
da Republica elevem receber os applausos d•3 l.odos nós, como 
nos mereceu a attit.ude do illusLre genel'al Aguiar, quando, 
com o s.eu av1so, conseguiu sustar manife:;ta:;Ges desse ca
racter, Pvitando dis:oabores que dahi poderiam advir. 

0 •SR. BENJ'AMIM BARROSO - Não apoiado: o Sr. Presi
dente da Republica não advertiu; puniu. 

O SR. A. AzEREDO - O Sr. Presidente da R~publica tem 
dado .provas até hoje, de que não tem prefcrcncias por 
nenhum dos dous candidatos tí prcsidencia da Republica, 
S. Ex., não é pelo Sr. L<\rthur Bernardes, cnmq nã.o é pelo 
Sr. Nilo Pecanha, S. E:<~:. tem se conservado mte1ramente 
fóra dos partidos, alheio ás candidaturas. Nfw applaudr- nem 
1.1ma nem outra. E si ag-ora teve necessidade rltJ advertir, -
foi a palavra que empreguei - de aconselhar - •foi o que eu 
disse - ... 

O Sn. MoNiz SoonÉ- Mas S. Ex. tambem puniu. 
O SR. A. AzEREDO - ... fel-o prestigiando a sua auto

r-idade, porque no momento em que S. Ex. se ~entir despres
tigiado não poderá continuar a governar. 

Si isto, porém, é o que desejam os milHar~~ ou os de
fensores da candidatura do Sr. Nilo Peçanha. então sim; 
H. S. Exs. ,podem argumentar com razão, pc.clc~m ,justificar o 
procedimento dos militares, podem censurar oJ acto do Sr. 
Presidente da Republica, podem fazer o que hem entenderem. 
Nós, porém, que somos conservadores. que queremos defender 
I•S principias republicanos, que queremos o prr.~Ligio da au
toridade, que queremos, seja como fur, custe '' que custar, 
que a autoridade legal prevaleça, estaremüs c•.•m o honrado 
Presidente da Republica (a110iados e muito bem), porque é 
dever dos conservadores. pura' a manutenção da ordem, para 
que OR !Principies republicanos não se,iam suffncacloR, para 
aue a Republica não venha a soffrer. para qne 11ão rctrogra
rlemos. collocarmo-nos ao lado do Sr. Pre;;iclente da Repu
blica, prestigiando-lhe a autoridade, porque sem ella não ha 
Governo, não ha .Republica, não ha Putrin! (Muito bem; 
muito bem..) 

ORDEM DO DIA 

C:ASA PARA OS 'l'ELEOf\APHOS NA DAHIA 

3' discussão, da proposição da Camam dos Deputados 
n. 2, do 1921, que manrla constru-ir, na capital ela Bahiu, um 
edifício para 11 Repartição elo 1:clcgrapho Nacional .. 

Approvadn; vae sm· snbmt!tlicla (l sanc~.i'í.o. 
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REDUC(;:,i.o DE PJlAZOS PAJlA A APOSENTADOR!,\ 

3" discussão do projecto do Senado n. 20 A, do 1921, 
reduzindo o~ prazo~ a que se rcl'ere a I e i n. 3. 992, de 1920, 
relativamente aos funccionarios de repartições oxtinctas que 
occupam cargos cm commissão, para os efl'eitos da aposen
tadoria .. 

Approvado; vae :i Com missão de Redacção .. 

O Sr. Marcilio de Lacerda - Si'. PJ•esirlentc, achando-se 
sobro a mesa a redacção final do projecto do Senado n. 20 A, 
que acaba de scr\approvado em 9" discussão, rJ;quelro a V. Ex. 
que consulte ao Senado sobre ~c consente em que a mesma 
seja discutida e votada immccliatumentc .. 

O Sr. Presiclente - Os senhores que approvam o reque
rimento do Sr. Marcilio de Lacerda, queiram dar os seus as
sentimentos. (Pausa.) 

Foi approvado. 
Concedida a urgencia .. 

O Sr. 3' Secretario lê c 6, sem debate, approvado o se
guinte 

PARECER 

N. 425 - 1921 

.'(!adac~:ão final do p?·ojecto do Senado n. 20 A, de 192·1, red'li
ztndo o.~ p1'azos da lj!te trata a lei n. 3 .992, de 5 de janeiro 
de 192l 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Ficam reduzidos de 15 annos a cinco Q do 

50 a 35, os prazos para a aposentadoria a que se refere o 
art. 1' da lei n. 3. 992. de 5 do janpiro de 1920; revogadas as 
disposições cm contrario .. 

Sala da Commissão de Redacção, 22 de novembro de 
1921. - Venancio Neiva, Presidente interino o Relator. 
Vidal Ramos. 

O Sr. Presidente - O projecto vae seJ• rcmeLlido {L Ca
.mara dos Deputados .. 

MESA Dll RENDAS DO !GUASSÜ 

3' discussão da proposição da Gamam dos Deputados 
n. !H, de 1021, que manda subordinar á Delegacia Fiscal do 
Pnranú. a Mesa do llondas da fóz do Iguassú. 

Approvada; v ao ser submcitida· :í sancção. 

CREDITO PAfiA A FAI:IRICA DE l'EfiRO IPANEMA 

2' discussão da proposi(liio ela C.'lmnra dos DCJputndos 
n. 103, de 1921, quo abre, pelo Ministorio da Guerra, um cre
dito especial elo 252:511$587, pnra pag·nmento de despezas ef
fectuadas pela Fabrica de Ferro de Ipanema. 

Approvuda, 
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O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou ic
vantara sessão. 

Designo para ordem do dia ela seguinte: 
2" discussão da pi·oposição da Camara elos Deputados, 

n. 8!1, de Hl21, fixando a dcspeza do Ministerin da Guerra 
para o exercício ele 1022 (com lJaJ•ecer favaravel da Oomrnis
são de Finanças, n •. 1-/2, de ·192-1); 

2" discussão da proposic.ão da Camara dns Deputados, 
n. !l$, de 1!l21, que ahre, pelo Ministerio da Fazenda, um CI'e
clil.o especial de 3:650$, para.pagamenl.o de cliarins a que tem 
direito Godofredo Gavalcanti da Cunha Vasconcellos, encar
regado ue posto fiscal no Acre (cmn parece1· {avoravel da 
Oom.m.issão de Finanças, n. 4-1 ii, de ·1.921); 

2' discussão da proposição da Camara dos Deputados, 
n. !l9, de 1921, que abre, pelo Ministerio da Guerra, um cre

·\ dito especial ele 8:592$.\75, para pagamento de differença de 
,. vencimentos a que tem direito o capitão João Ferreira de 
··Carvalho (com pm·ccet• favoravel da Comm:issão de Finanças, 

n. H6, de .f.?21); 
2" discussão da proposicão da .Camara dos Deputados, 

: n. 112, de 1921, que concede um premio de 50:000$ ao avia
dor naeional Edú Chaves, como indemnização das despezas 
que fez pal'a realizai' o percurso aereo do Rio de .Janeiro a 
Buenos Aires (com. 11arecer fcwor·a1!cl da Cornrnissíio de Fi
nanças, n. HS, de 1921); 

Üiscussüo Imica do t•éto do Prefeito, n . .V1, de 1921, á 
rosolur;ão do Oonselho .Municipal, que concede o praz() de 30 
dinB, para pagamento, sem mulla, das licenças de casas com
merciaes (c01n pa·racm· {avoravcl da Cornrnissão de Consti
tu.içéio e Ju.stica, n. 372, de 129-1); 

Discussão unica do véto do Prefeito, n. 56, de 1921, á 
resolução do Conselho Municipal. que restabelece, para todos 
os effcif.os, ao ajudante do Entreposto de São Diogo, .José 
Pinf.n Momdn, o direito de equiparação aos segundos offi
ciaes das Directorias da Prci'eit.ura (com. parecer• {avomvel 
da Oom.rnisséio de Finan('a.~. n. :173, de ·/.?2'1). 

tLevanla-se a sessão ús 15 horas. 

1!.5' SESSÃO, EM 23 DE NOVEMBRO DE 1921 

PRESIDENC!A DO Sll. DÜENO DI~ PAIVA, PllES!DENTE 

A's 13 horas abre-se a sessão, a que concorrem os Srs .. A. 
Azeredo, Cunha Pedrosa, Abdias Neves, Hermenegildo de Mo
raes, Mendonça Martins, Alexandrino de AI encar, Lopes Gon
çalves, Lauro Sodré, .Justo Chcrmont, Inclio do Brasil, Josó 
l~uzebio, Costa Hodi'igucs, Benjamin Barroso, Francisco Sú, 
:l!!loy do Souza, João Lyra, 'rohins Monteiro, Antonio Mas8a, Ve
nancio Noiva. Rosa c Silva, Eu:t.,cbio de Andrade, Arau,io Gócs, 
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Siqucira de 1\Icnczcs, Antonio Moniz, Moniz Sodré, Miguel do 
Carvalho, Paulo de Fronlin, Raul Soares, Bernardo Monteiro, 
Ft·ancisco Salles, Adolp!Jo Gordo, Alfredo Rllis, Alvaro de Car·· 
valbo, José. Murlinho, Carlos Cavalcante, Laura Müllcr,. Vida! 
llamos, Fel!ppc Schmiclt, Carlos Barbosa c Vcspucw de 
Abreu (~O). 

Deixam de comparecer com causa Justificada os Srs. Sil
vol'io Ncry, Godnfrcdo Vianna, Fclix Pacheco, Antonino Freire, 
.Toão 'rhomi\, Carneiro da Cunha, Manoel Borba, Gonçalo Rol
Jcmberg, Ruy Barbosa, Bernardino Monteiro, Jeronymo Mon
l.eiro, Marcili.o de Lacerda, Nilo Peçanha, Modesto Leal, Irineu 
Machado, Pedro Celestino, Ramos Caiado, Generoso Marques, 
Xavier da Silva c Soares dos Santos (21). 

E' lida, posta em discussão, c !>em reclamação approvada 
:1 acta ela sessão anterior. 

O Sr 1" Secretario dá eonta dn ~cgtrinto 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. 1" Secretario da C amara dos Deputados, re-
mr.ttendo a seguinte . 

PROPOSIÇÃO 

N.129- 1921 

O Congresso Nacional resolve: 
Art.. 1. • Fica o Presidente da Republica autorizado a 

despender até a quanlia de 6.000:000$ para, de accõrdo com 
a Mesa da Çamara dos Deputados e no local escolhido, con
st.ruir o edifício em que sc,ia convenientemente installado e~i!C 
ramo do Poder Leg·islatívo, podendo realizar as operações de 
credito pelo Ministcrio da l!'azcnda c abrir, pelo da Justiça 
e Negocias Interiores, o.s credil.os espcciaes que forem nec:es
~arios :í immcdiata execução das obras, entrando essa lei em 
vigor na data da sua publicação. 

Paragrapho unico. Em perfeita e completa identidade rle 
condições, fica o Presidente da Republica autorizado a despen
der at!l a quantia de 6.000:000$ para construir, de accõrdo 
com a respectiva Mesa, o cdificio para conveniente installação 
do Stmado Federal. 

Art. 2. • Depois de iniciada a construcção do edifício des
tinado á Camara dos Deputados, o qual, bem como o do Se
nado, sorít contractado cm concurroncia publica, 'POderá a 
Mesa da Camara elos Deputados, mediante entendimento com 
o Prosidcnf.c da Republica e com a Prefeitura do District.o 
J!'ederal, ceder o Palacio Monroe o promover a installação 
provisoria dessa Casa do Congresso Nacional cm outro predio. 
onde possa permanecer at1\ conclusão das obras autorizadas 
por esta lei. · 

Art. 3.• Revogam-se as disposir,.õcs em contrario. 
Gamara dos Dopntndos, 22 dr. novembro de 1!!21. -Ar

nolfo flodri(fn~s de A.:I'?JI!do, Prcsidcnf.rl. - .Tosé Au(fnsto B!!
sm'rn dr! M!!dd1•os, 1" Secretario - 111t(fo Carnei1•o, 2• Secrc
tnrio interino. - A' Commissiio de Finanças. 
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O Sr. 2'' Se.cretario procedo :'L leitura dos seguintes 

PAHECEilllS 

N. -í2G - ~HJ21 

. A' pr~posição da Camara n. 238, de 1!l20 (lei de inqui
mato), 1'01 pelo Sr. Paulo de li'ronLin offerecida emenda au
torizando o Governo a despender a quanlia dll 20 mil contos 
P.ara, no Districto Federal, desapropriar terrenos, bemfeito
I'Jas c construir habilações. Approvada, a emenda foi destacada 
daquella proposição para const.Huir pro,iecto especial, ao qual, 
cm 3' discussão, foram apresentadas oito emendas, a respeito 
das quacs a Mesa mandou ouvir as Commissões respectivas, 
cabendo a ,rio Jushiça c Legislação dizer apenas sobre a de 
n. 5, que e a segumtc: 

«Accrescente~se ú disposição transitaria: 

Art.. No DistricLo Federal o nas capitaes c ci-
rladcs dos Estados onde se verificar a crise de falta de 
habitações, nenhum aluguel poderá ser maior do que o 
que vigorava cm 31 de dezembro de 1920, não sendo en
tranto o senhorio obrig-ado n restituição da differença ., 

Esta disposição não terá applicação aos casos cm 
que os prcclios estiverem arrendados por contracto es
cripto, lançado cm notas de tabellião ·ou devidamente 
registrado c vigorará apenas pOl' dous annos contados 
da data cm que a lei entrar cm vigor,, 

Sala das sessões, outubro de 1921. - Irineu llfa
chaclo:~ 

E' a reproducção, por outras pr~Javras, de emenda idcn
tica sobro á qual, em 3' discussão, já houve pronunciamento 
da Commissão de .Jus Liça e Lcgislacão do Senado. Não obstante 
haver seu autor longamente fundamentado com o brilho de seu 
talento e grande cópia de argumentos o dispositivo proposto, 
vencendo, por tres contra dous votos, no seio da Commissão, foi 
resurado afinal pelo Senado pelo fundamento do voto do Hcla
tor sobre igual medida anteriormente proposta pela Liga dos 
Inquilinos o Consumidores desta cidade, cujas suggcstões o Re
lator entendeu receber, justificando no seu parecer cm 2• 
discussão o na tribuna, a acccitação .do algumas, bem assim, a 
rejeição de outras (entre as quacs uma igual a que ora se 
discute) por constituir, a seu juizo, evidente transgressão ao 
preceito do n. 3 do art .. 11 da Constituição Federal, mere
cendo então completo apoio da maioria da mcs!Ua Com missão,, 

Não valo reproduzir os argumentos cm que se firmam 
os quo julgam que a medida traduzida na actual emenda, l.al 
como nas anteriores,· faz rctrotrahir o preÇo da locação a um 
pcriodo anterior á lei, sem embargo da opinião contraria que 
se soccorro até da lei recempropulgada na Republica ArgP.n
tina, esquecidos de que, neste ponto, os tcxlos das respectivas 
Consl.ituiçües (Brasileira e Argentina), diversificam. Mesmo 
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alli, 11a Argc:ntina. a disposiçúo da nova lei qui) fixou a dn.ta 
de 1 rlJ .ianoir·o do 1920 para o preço dos alugueis é inqui
nada do inconslitucional, conformo se viu pelos meditados ar
gumentos produzidos, ontrc oult•as, pcl() Nacíon, jornal da 
maior respeitabilidade do Buenos Aires, devendo-se observar, 
entretanto, que o preceito da Constil.uir;úo Argentina deléga á 
JrJgislatura ordinaria a aLLribuição ele 1'eaulamentar o direito 
«ae usar e dispô1· de sua p1•op1'iedade>>. O Senado argentino 
sempre manteve inflcxivclmenio somolhanto duvida atmvés de 
todas as discussões, não tendo sido vencedora, afinal, sua opi
niúo contraria ú. constiLucionalielade do dispositivo por se!:'om 
ncccssarios ·12 votos (dous terços) quando, entretanto, chegou 
a obter .fO ?Jolos, isto é, uma grande maioria. 

Si na Republica visinha, embora o texto constitucional 
diversifique do da nossa, uma tal medida péca, contra pre
ceitos fundamentaes na reputada opinião da maioria do Se
nado composta dos mais notavcis parlamentares, não é muito 
qno se he recuso legalidade cm face da Constituição brasi
leira. 

Assim, pois, mantendo opinião .iá expressa nos pareceres 
anteriores, o Relator nega seu assentimento tí adopção da 
cm onda. 

A mai.o~ia da Commissão pronunciando-se pela voto do 
Rf\\atol', reJel!.a tambem .a emenda .. 

Sa)a das· sessões, 22 de novembrn de 1921. - Adolpho 
fJm·rlo, Presidente, pela conclusão.- Euscbio de .4.ndrade, Re
lator•. - Jfm·cilio dr? Lace1·da. - Antonio Massa, vencido. 

i\. 12i - J!l2t 

A propoõrçuo da Gamara dos Deputados ü. 111, do 1921, 
autorizando a Assoeia~ãn Commercial elo Rio do Janeiro a 
contra!1 ir um empre~l.imn, all' o maximo ele 10.000 contos, 
snb g:1ranUa hypollwcaria ela propriedade que possue á rua 
JlJ•imoiro de Março o tcl':l a J'acn!clacle de omiltir t.itulos mo
lli!iarios, inscripção h~·pothecat'ia ou debentnres, cmprcstimo 
esl.e que se dcsti11ar:'t a amplia r o actual cdit'icio. 

A Commissão de Justiça o Legislação, examinando o as
sumplo, verifica traJar-se de uma associação de longa existen
cia cheia ele serviras :í classe cujos interessos pugna., con
lan'cto em sou seio os nomes mais representativos elo nosso 
meio crnnmcrcial. Legalmente constiluida, gosanclo de perso
nalidade juridica, a Associação Commcrcial do Rio ele .lancHo 
< .. uma insl.ituinão ele real utilidade publica. Por sua vez a 
Ópcrução de crédito que se pt•opõc fazey c para a qual.solici.'a 
autorização no Congresso está perfelt.amcntc garantida por 
seu palrimonio, que elia a dia augmcnt.a cm seu valor. 

Além disso, ideal.ica concessão jú o Congresso foz ao Flu
min4)nso Fonlhall Club c ao Jockey Club, ambos desta 9apilal. 
Assim, pois, . pensa que eleve ser approvacla :l proposrçüo da 
Cumnra dos Deputados. 

Sala elas Commissües, :?.2 ele novembro de 1ü21. - Adol
p!w Gordn, Presidr.nl.e. - Eusebio de Andrade, Relator. -
Va1•cilin de Lace1'Clo. - Antonio Massa., 
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PftOI"OSlÇ:\0 DA CAMAftA DOS DEPU'PADOS N, 111, DE 1921. A QUE 
SI~ Hlll'EHE O PAl\ECEI\ SUPHA 

O Congresso Nacional resolve: 
ArL. 1." Fica autorizada a A~sociaoão Commereial do 

Rio de .Janeiro a contrahir um emprcstimo, ~ob garmll.ia ln·:
pol.hecaT·ia i11ieial rln propriedade de que dispõe na rua Pri
meiro de MU!'\)O n. üti, nesta e idade, c Lerá a faculdade de 
emHLir títulos mobiliarios, inscripr.~ões hypoLhecarias <?U lle
bcntu1'1!s elo valor <~~ll!rminaclo, at.é o maximo de d~J" mll con
tos de ré is. 

Ar.l. 2.• O cmpresLimo scrt\ destinado a ampliar o edi
ficio hypothccado, que passarú a ter proporções muito mais 
amplas e grandiosa;;. 

Ar L. 8." Revogam-se as disposições cm contrario. 
Gamara dos Dcpularlos, 3 de novembro de 1921. 

Affonso Alves de Cam.arao, 1• Vicc-Presidente. - .Tosé ,1u
(fttsto B~zcrr11 de Medeiros, t• Secretario. - Costa Reoo, 2• 
Secretario, 

"' ,. 
n. 8-1, 
para o 

ORDEM DO DIA 

(11\ÇAMEN'I'O D,\ GUEHRA 

discussão da proposic:ão da Gamam dos 
1ir. Hi21, fixando a rlcspeza cln Minist.erio 
exercício de 1922. 

DrputadoR, 
da Gucna 

Vmn :'1 Mesa. são lidas, apoiadas r postas cm discussão, 
as segui n f.e,~ · 

N. 1 

Na verba 1'-Admini,;Lraoão Central- rubrica « :Officina 
de alfaiates», da Inl.endcncia .da Guerra, ao enve.z de declarar
·se que a despesa com o pagamento das diarias aos respectivos 
oper·al'iof! corre pela rubrica 1!5", Mtcrial, consignação 28• -
Fardamento, Equipamento c Arreios-, diga-se.: pela v.orba 14" 
-·Material- consig·nal)ão 28", Fardamento, Equipamento o 
Arreios. 

(Faça-se a mesma correcção r.olativamenl.c á rubrica « Of-
:ficina de Correeiros ». ' 

.Tust i ('icaçúo 

Estas emendaf! são de .simples redacção e jusl.i'fi~ain-se 
pelo rapido exame das verbas citadas, cu.ia numcmcao por 
.equivoco foi trocada na citação competente. 

'Sala das sessões, cm 23 do novembro de 1021. - Cm•los 
Cavnlcaut'i •. 
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;N. 2 

A' verba :!'- Estudu )!aior do ExerciLo,- rubrica « Pes-
sial , . · 

·Sub~liLua-se, na parte rolaliva ao milHar, pela seguinte: 
Verbas 8", !)• c 10": 

1 chefe- general de divisão. 
~ sub-chefes- genernes de brigada. 
5 chefes de secr-ão- coroneis. 
l cliÚlfe de. gabiÍwte- coronel. 
1 adjunto do gabinete- major. 
:1 assi'stente- capitrw. 
-1 ajudantes de ordens - primeiros tenentes (dois do 

clwfe c um de cada sub-chefe). 
11 chcl'cs clf'. sub-scc~~ão- tonentes·-coroncis. 
2-í a,iuclantcs, sendo 10 mn,iore·s c H capitães. 
l subalterno elo quadro de intendentes. 
:l archivista, official reformado. 
1 ajudante do mesmo, idem. 

22 sar,gcntos dactylographos. 

Quanto ao pcs:;·oal civil, a partiJ• ela consignação-i ??'1. 
canico technico, cm deantc., conserve-se como está. 

Justij'icaçcio 

10 quadro do pessoal, eonstante da propo'sição, corresponde 
a uma organização jltÍ reformada peio <lcct·cto n. 1li.fl84, ele 
18 ele novembro de 1V2"0, que .approvon o novo regulamento 
.para o Estado Maior rlo Exercito. Pela sua acccitação, que 
aliá~ parec-e for1;:ula, não ha augmenlo rle despesa, visto como 
a manutenção do citado pe;,·soal milil.ar corre pelas verbas 8•, 
g• o 10• . 

.Sala das sessões, cm 23 de novembro de 1921. - ,Cat·los 
Cavalcanti .. 

N. 3 

·Na vc.rba 2"- Estado Maior elo ExeJ•cito -rubrica « Pes
soal», sub-rubrica «Gabinete -photographieo », .substitua-se o 
quadro constante -da proposição pelo seguinte: 

Encat·rcgado do gabinete (te-
·chni<Jo) . . , .......... . 

1 de·senhisla ca,·log·ràpho ..... . 
1 desenhista lithograp'ho ..... . 
·I deHtmhisla de 1" clas . .;;n •••••• 
:l desr.nhista de 2• classe ..... . 
1 pholographo . . .......... . 
:1. pholographo a,iudanto ...... . 
1 I,J•ansportador lithograp·ho .. . 
2 Í111Pl'CSS0l'·CS Jil.hographos .. , 
2 maJ'gcadorc·s . . .......... . 
i photo~gravadol' . • ........ . 

Ord, 

7:200$ 
lt:ltOO$ 
lt:OOO$ 
3 :200ii! 
:l:ltOO~ 
3:200$ 
1 :4.1!0$ 
". •)00$ ... • .-J • 

·I :SOO$ 
2:-100$ 
2 :-íOO$ 

Grat. 

3:GOOIJi 
"·"00$ _. ·- ' 
2:000$ 
·I :GOO$ 
:l : 20I)l\; 
1 :GOO$ 

720$ 
1:600$ 
2:!,.00$ 
1::!00~ 
1 :200$ 

Total 

10:800$000 
6 :(i00$000 
6:000$000 
'-\1 :iSOOil'OOO 
3:ü00$000 
lt:S00$000 
2:160$000 
!, :800$000 
7:200$000 
3:600$000 
3:600$000 
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1 monta·cor de clichtJs ... .•... 
1 impressor püoLo~Ji UJOp'aJJIIO 
i urchivisla . . . ........... . 
2 .Dançadores do rwdra ....... . 
1 ponçador de zinco .•........ 
:!M aprendizes ele 1" classe, lliuria 

3$000 . . ..•.......... 
·í aprend ixes ele 2" classe, diariu 

2$000 ~ •••••••.•.••.• 
·i ~'3cr:ve.nto . ~ •.....•...•...• 

Orcl. 
·l ::.lOO$ 

'1 : .'(li•O.~ 
1:()00$ 
2:800$ 
'1:200$ 

1 : .J..íO$ 

OraL. 
GOO$ 
~"0" ·1- !jl 

800$ 
1 :HO$ 

üOO$ 

~-'O" J""' !p 

~['o tal 
1:8008000 

;2: lü0$000 
;!. : !100$000 
.1.:320$000 
1:800$000 

-'L :::lS0$000 

2:020$000 
2:100$000 

:i'\) :000$000 

E faQa~sc a necqss'uria corrocção na 'somma da despesa 
orçada pura esse serv1ço. 

Justi(icar;ão 

"\ omcncla aprcscntuclu tom por ob.iecto deixa!' mn cor
rosponclencía o orçamento a votar-se, com iJ servir;o tal qual 
hoJe existe, ha hcm pouco tempo melhorado pelo Governo da 
iRopublica, no uso de suas aLlribuições COJl'sLiLucionae:;·. E' o 
que consta elo decreto n. 15.088, ele 3 elo corrente, upprovanclo 
o novo rl.'.gulamento para o .Gabinete Pllotogmphico .Militar. 
E nem ha necessidade do grande esforço pilra clemonslrar a 
importancia da reforma feita, tantas c Liio grandes vuntag·ons 
trouxe para o importante serviço de que se LraLa, com um in
&'ignil'icante augmcnlo c10. ctc·spcsa que não chega a .1,: ooo:]iooo. 

:Sala das sessões, 23 ele novembro ele 1921. - Carlos 
· C(tVatcanti •. 

N. -1 

Na VCJ,l.Ja 2", rul.Jrica «Pessoal», sub-rubrica «'Imprensa 
i:llilitar », substilua~se o respectivo quadro pelo ·seguinte: 

· :1 encar!'egudo, orde.nado ...... . 
, . Gra ti-i'icação •. • ••.•....• 

1 chc.f'c das ofl'icinas, ot•denudo 
tGratificaorw . • ••.•...•. 

3 revisores. ordenado ....•..... 
Gratificacüo • • .•.•.•.•• 

2 conl~crcntes, diaria .......... . 
·. 2 paginadol'es, cliaria .•......... 

•Í' .compositores de 1" -classe, diaria 
13 .compositores ele 2• t:luss·c, dial'iu 

1 linoty.pislu de. 1 n classe, dial'ia 
2 linotypislas de 2• classe, diaria 

; 2 linoLypistas de 3" c!a'sse, Cliaria 
· 1 ·ajudante de rnecanico para Jo-

. ... notypos, cliaría , •.• , ••..• · 

.ti: G00$000 
2:18100$000 

3:G00$000 
1:800$000 

2:-1.00$000 
1:200$000 

7$000 
12$000 
J0$000 
7$000 

H$000 
12$000 
1.0$000 

7$000 

8:400$000 

5 :ft00$000 

-lO :800$000 

l5 :110$000 
8:700$000 

U:G00$000 
3:215$000 
·5 :H0$000 
8:760$000 
7:300$000 

2 :,5·55$000 
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:1 encat1ernador ele 1' classe, 
cliaria . . .............. . 

7 cncac!et·nadm·e~ de 2" classe, 
diaria . . ............. . 

:l inwre~snrc,; de l" (·.lasse, diaria 
3 impr·r:.~snJ'e:s de :2' clas><e, diaria 

:1 O aprenrl ize;1 rio 1' r:! a,; se, rliat•ia 
'lO aprendizes di) ~· dassc, diari:\ 
2 scrvcn!.es, diar·ln. ........... . 

10~000 

7*000 
\l$000 
'i·~OOO 
:3$000 
1*500 
D$000 
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3:050$000 

17:885$000 
\) : 85:3$000 
'7 : ()05$000 

JO:OiJ0$000 
i;:ft75$000 
3:380$000 

-!GG:S70$000 

Proceda-se a competcnLo recti!ícaç:ro na somma da des
pesa oroada. 

Justitica(:iio 

Esta cmr.ncla lambem ·se ,iusLiJ'ica pela grande necessidade 
de aLLemlcr a um scrvi~.o que acaba de ser reorganizado (de
('.r·cto n. 15.087, de 3 do corrcnl.c), por maneira a poder sa
tisfazer ás nccessicladcs cada vez mais prc.mcntcs elo Estado 
Maior, no <que conecrnQ t'1 sua imprensa ,até a(JUÍ sem os ele
mentos incli;,'pcns::wcis ao dcsempcnllo da funccrtO que lhe 
att.ribul} a lc.i, isto rí, publicação do BoJcUm do Exercito, Al
manak e Rclalorío ela Guer'l'a, -hcm como toda a S()ríe de re
gulamentos, ínsl.rucçücs, rlircctivas, ele., da rcpat'tição e des
tinada a r.cmodclar, organizar c ilrstruir o Exercito. 

1Sala elas scssõc.s, 23 ele novembro de 1921. - Cm·los 
Cavalcanti. 

~a Yei'ba :l•, <<.Tusl.i~a I~Iiillar ~. rubrica « Pc;;soal », sub
rubrica «Secretaria)), onde se diz: -duas ordenanças· (etapa 
de praça de pret pela verba 9') -diga-se: duas ordenanças 
(pela v.crba \l") • 

Justiflcaçú.o 

E' uma emenda de 'simples redacção qu!l .pa1•cce conve
níenl.c portlUC nem sómcnte a etapa, mas Lodo os vencimentos 
a •que se r.cfcre a consignuçüo correm pela cit:J:da verba g•. 

Sala das sessões, 23 de novembro de 192'1. - Carlos 
Cavalcanti ., 

N. G 

Na.vcJ'ba !t"- I'nstruc{'[ío militar, rubrica «Pessoal», 'sull
rubrica « Es·col:!. tle Estaclõ Maior», onde se diz: 

1 commandanLe - general de brigada ou coronel -
diga-se: 

1 @cnn mandnnl.e -coronel. 
O mais como cstti. 
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Justi/ica~~au 

O dc.crcto n. l!t.130, de 7 de abril de 1020, que approvou 
o regulamento para a Escola de E;tado l\Iaior, em seu art. ~". 
e;,tabeleceu para a dircccão clisóplinar· c administr·aLiva dessa 
Escola um coronel, com o curso ele estado maioJ• c não prcfc
rentcnwnte um g·en era! de !Jrigada. 

E' o 1C]ue jusLifíca a emenda. 
Sala das sess11es, 21 de novcmbt•o de 1021. ....., Carlos 

Ca·valcanti. 
Na verba 0"- Soldos, etapas, etc. 
Para el'J'cito ·de vencimentos, no calculo dc'sl.a verba, con

sideram-se os soldados arl.ificcs (ferradores, carpinteiros, ser
ralheiros . .eLe.), consLanLcs elos rcspeclivo·s ,quadros, como 
equiparados ao·s corncLciros, clarins, ou musicas ele terceira 
classe. 

.Justificação 

As difficuldadcs com CJUc lutam cfs commandantos ele uni
dades do Excreito, paJ•a manter normalmente se.us scrvil:os ad
ministrativos, em grand.c parte provêm ela quasi impossibili
dade cm que se vôcm de subslil.uir· c mantel' seus artiJ'ice.>, 
maxíme com as Jim ilacõcs prcscrip Las c apertadas :;obre os 
engajamentos e rc-.cngajamento. Vc,iamos então si. equipa
rando em vencimentos ao's simples corneteiroS', esses homens 
que. tão utcis c indispensaveis serviços prctam nos corpos de 
tropa, islo é, calculanclo-lhc os vencimento;,- (soldos c grati
ficaçõc's) cm trescntos e vinte c quatro mil réis, annualmentc, 
ao envez do cm duzentos e (Jezese.is mil róis, como na propo
sição, é passivei evitar a crise annual de artífices naquelle::i 
corpos, obtendo a respectiva substituição, com relativa facili
dade, pelo voluntariado r. nos Lermo·s ela lei. 

,Sala das sessõeS', 23 de novembro de 1921. - Carlos 
Cavalcamt-i. 

Na verba 12•-Empregados addidos: 
.Accrescent.e-se mais: 
3 :GOO$, ordenado, c 1 :·900$ de gratifiilação para al.tcnd('r 

ao pag·amcnto, no e;~:ercicio futuro, de. um arch·ivista-biblio
Lllecario do extincto D()par·tamento da 2• 'Linha. 

Just-ificação 

O decreto n. H. 7-1.8, de 28 de março do corrente anuo, 
.extinguira o Departamento da 2• Linha (D. G. II) passando os 
officiaes nclle empregados r. na& respectivas delegacias a servir 
provisoriamente nas circumscripçõcs de· recrutamento; ma~ 
não cogitou do funr,cionario civil elo que se trata, que foi man
dado acldir pelo Governo ao Departamento do Pc'Sso~l da 
Guerra. Esta é sua situa~ão acl.ual e. para que ella se pos;1a 
manter regularmente. como é do l.oda a equidade, tornn-sc 
ncoesRat·in consi~nnr no OJ'1.:arncnto a competrmt.o verba. E' o 
que Jaz a .emenda acima, 0LTI11PJ'indo notar quo essa situacão 
foi crr..ada aliás pela lei ele fixação de forcas cm vigor, do
vendo perdurar alfj que po·ssa ~er aproveitado em Jogar de 
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categoria identica ao 1quc .desempenhara no ,ciladt Departa
mento, ora extinclo. 

Sala das sessõc::, 23 de novembro ele 1021. - Cm•los 
Cat•a!canti. 

N. 9 
.Und~. convior: 

. lOs offiicaos crue ~ervcm no 25• b:llulhão de Caçadore;:, no 
Pwuby, lerão a graliifcação de 20 o/o sobre seus vencimento&·. 

Sala das s~>~Sút>(:, ~3 de novembro ·do 1921. - Abdia.s 
Neves. 

JusU{ico.çõ.o 

Considoranclo-st:l o alto custo da vida nos Estados do Ma
ranhão, Parú, Amazonas, MaLto Grosso, votou ha alguns annoo 
o Congresso essa gl'a!ifica~ão, concedeu-a aos officiacs que. 
servem nos corpos ali estacionados. Ora, acontece que a~ con
dições no Piaully são idcntieas, sinão peores que as dos Es
tados alludidos. lla;:;la se aLlender quo o 25• estaciona em 
'l'lwrczina, cidade central servida por demorados e reduzidos 
meios de transporte, o que evidentemente. aggrava a ·situação. 

Accre~ce .que o Senado no anno proximo findo já se ma
nifestou sobro esta medida acceilando-lbe a proccdeneia e 
approvando-a, ,não tendo tido n approvação da Camara. 

E' as·sirn, de toda a just.ica, a sua acceilaç.5.o. - Abclias 
Neves., 

N. iO 

Verba 3• (Justica Militarr 

Emonda ft tabella (in fine) 

Substilua-'50 como se segue: 
Para pagamento de um auxiliar de auditor 

a razão de i :500$ mcnsacs ............. . 18:000$000 
IDcixa-so de consignar igual quantia para pagamento do 

outro auxiliar de auditor por não so achar actualmente om 
cxercicio, devendo o Governo abrir o neccssario credito ,quando 
ccs;sar o impe.climenlo, ficando para isto, desde já, autorizado. 

Rio de Janeiro, ~3 de novembro de 1921. - Vcspucio de 
Abrctt., 

N. H 
Art. 
~~os actuaes auxiliaras de auditor de guerra. terão as 

mos mas vantagens dos auditores,::> 
Rio do Janeiro, 23 de nove.mbro de Hl2i. - Vespucio 

da Abreu. 
Justificação 

Os actuacs auditores de guerra auxiliares foram nomen
clo~ cm virtude da autorizacão cnntida no nrl. 17 do antigo 
negulamento Processual ·Criminal MilHar, ou o <liz: ~Nos casos. 

S. - Vol. VII 25 
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·Clll ''ILW a admini~Lt·al;iio da ,lu.,l.it;a 1:\lilil.ur 11 exija, •podtmi 
o Uovel'!lo IIUIJiat' audil.ut't'" que eoad,iuvt!lll o audil.ur ]ll'i
;vativo », que lho dava cat·acler de J'unceionario~ um cOJni;;
~ão d:t Ju~tiça ~Iilil.aJ' . 

.l'uslcl'iOt'llJellte o· U!'[., lU Lia lt~i 11. !.! , !:!!!~, ue :3 ele ,ia- ' 
neü·o 1k l!Jl.i, revogou eX!ll'e~sanJentu es,e ai.'Lit;u, dandu, llllii', 
caracter permanente a c~,:t~s cargo,;: « lb'ica revogado o Ul'l. 17 
do -Regularnenlo J>ruce,;"ual C1·inliual lllilitaJ• », e no seu arl.igo 
·.U aecresccnluu: « Alt! que :::c.ia reorganizada tL ,lu:;tit.;a 1\l.i
liLar, os actuaes uuxililu·cs {]() audilur podl'.l'Üo, a ,iuizn do 
Governo, ser· nJanl.idos na,: J'unccões fJUIJ desempen.haJ).I, de 
liLCCórdo com as lr:i~ c111 vigor» .. 

Em 1Ul6, a lei ot·canlclllaria u. 3.080, c1e 8 de ,ianeiro, 
no art. H, ulLi111a pa1'Le, 11. Ill, consignou verba para paga
mento t.lo; audilol'Cs auxilitU't'S t)lllãu exi~l.cules: Augl1lt)lltada 
de 70:000$, par;t JHtg-anwnlo t.lus aduae::; auxiliuJ·u,; du audil.or, 
~uju~ cargo:; não se1'ftu prccneilidus :i llludida que l'un'.lll va
~&ando :». 

Eslava a~.~i111 cun::;lil.uido de ruclu Ulll qnadt•o do auúil.ores 
au.."\iliares pela prohi!Jie:io de HO'IIlt!ttl' outro:; scrvenl.uttrio:; 
para u:; va•gas tL!lJe se Llús:;enJ c pela eousir;nat;ãu tlc verhtt t.•.s
pccial na l'UU!' ka COIIIpdeii[O 110 OI'~UIIICIIl.O para ti Mi li blct•i O 
t.la Guerm (:-,;u[Jt't:Ji'lll Tr·iiJIIllal ~lilitaJ' t: AudiLOJ'es). 

Em 1\ll 'i, a lei 11. ;l. ~::!:!, de ;:; de .i une i r o, arl. G I, dt.•.cla
rava: «As vagas que~~) derem no quadro rlc ttudilurc:; dt!
verão ser precnctltida::; pelos audiloJ•es auxiliares, cu,ias vai:)al:i, 
enlre~unto, nüo ·serão prccncltit.la:;, ficando llc eu tão supprimi
dos o:; l'·CS[lcctivos cargos; ante.:;, .por·ém. os audilO\'C:'i puderão 
sei· •removidos a seu vcclido e a .iuizu elo GIJI'erno, tlcnlr·o do 
prazo de 30 dias.» 

Ncsso musnw anuo u:i audilorc::; auxiliar·e,; t'8LJI.terul'ttlll 
ao ;:\linblro ela (:ut.'l'l'tt n•sJil.ui\;ão dns iiiiJlU~Io;.; pu;;os ~LliJI't! 
O& Hl'.US v~ncimeutos, alleguudo csturtJlll bentos delks, por 
~er.em mag1stradu:;. 

Esse pedido foi cleofel'ido [JCltl :wisu a, GU3, dtJ ~~ de du
!l.tJil1bro de Hll7, .1) o' impo,to,; l'clalivos ao exet•ciciu t.lo mesn1u 
anno~ furam rcsli Lu idos. Jlcquct'eram, e.ntão, os aut.li lot·c., 
auxiliat'cs c~sa mesrna l'IJStiLui~ãu con1 relação au:; t•xercicios 
do iOU a 1!110 e lhes fui rlrfeJ'iGo pot· aviso de ::10 de abril du 
1918 do •!\~inisterio da GUPJ't'a t.'. 1.u; tle •••• <.lc novemhrn de 
1917 elo Jlinislerio da Fazenda, [Jclos mesmo~ moLivu,;, 

A I'CSliLuição i'oi errccluada ern virlucle ·dO lll'l.. l1:J li<L 
lei n. ::1. :!3~. de .~ ri e janlli.I'U de l () t•; u pela verba « llei)osicões 
c•. Restilui~õcs » do ~linisl.eriu dtL Fazt.mt.la, al'l. Jfil, 11. :!fl. 

Em ·Ium, a lei n. :.J •. iGií. de ti ele Janeiro, urt.. 8U, rcr,cliu 
os dizere~ ipsis li/l:ris ·du arL. iJ8 t.la loi OJ'\iUllllllll.:u·ia du 1\Jii. 

Em 1!l1U a lei n. :J. G/.\, dtJ 7 tltJ janeiro, urt. 711, conccdf.u
lhes a garantia unica das suas l'unt:t.:üus de .iuizl•.:; <Ji.Je lllr!' 
'fa!Lava: «Os acluaes uuxilial'l!~ du audilut• de ~;uet•ra ~ãu I!On
~idcl'Utlos nmg·i::;lrado;, vm·a o:; di'tJil.os Lia. iuumov"ibilidw/e. » 

A 20 11e novt~nJIJJ•o di! l!JJ O, a CtimJrJis;;iiu rlc .Fin.au~as, 
<laudo ]Jareccr a lllnemla; quu os Hmnr.lava inelni1· un IHllllt.'.l'f' 
tios aut.IiloJ•cs, declarou, no snu parecer n. 'tOO, dú !Hl!l: 
« Amlms as elllcnt.las dão nu v a l'etl:u:ciio. :í iH'OfJO:'d~fio, deela
l'ando incluido's no nntJict·u dos apdil.ore::; os u~tuaos auxilia
re~. A sua justil'icu~ão csl:\, Jll'ineipalmcntt.• .. em douH .facto,., 
que ~;ão iuconlcstav.eis: u qualit.Iudo do magistrados ina.movi-

• 
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vois' dos auxiliares fl a p~rfcila itlonLidadc de ·suas func~úc:'t 
com us dos auclitotc~. 

Auúitore~ o au;tiliares são nra;;istt·ados corr1 attribui<;õ~.~ 
irlenlicas. prestando un·s c ouf.1·os os me~rnos scrvh;.os, !iegundo 
ditribuir..ão por oscnla; a unica dil'fcrcnc.a ostà na rcmunora
oão: os mos mos Hcrviços Hão remunerados quanto a uns com 
21:000$ o Quanto a outro~ com 9:000$000~. 

·Es·sa cme.nda foi as,;iguada pelos St·~. Senadorc:;: Violo
ri no ·;'IIonLoiro, Prfl~idente.- .Josó Euzebio, Relator. - .J • .J. 
Soabra. - .T. Chermonl. - F. Schmiclt. ....., F'rancioco Sã. -
Alfredo Ellis. 

10 pa.ragrapho unico do arl. l" da~ Di&po~i<;fks Transito
rias do decreto rruo rcccnLemento rcol'g'anizou o vroecsso mi
litar ~. Q~ quarJro·s da Justiça Militar, reassegurou toàoB o~ di
roitos adquiridos dos auditorr.H au:xiliares. 

Accrosco que, pelo d~.rcto n. 821. <lc 27 rle deumhro uc 
1901, os auxiliares de audiloJ• de g·uerra percel>iam os mc·smos 
vencimentos que os :mdilore:~. exceptuados os da Capi t.al Fe
deral o os do Rio Grando do Sul, tendo, altím dioso, as me~mas 
graduações militares (vide Almanak .llilita.,·- HJlO, « Au
ditores~). 

:Só existem aeLualm1mle dOU>~ auxiliares do auditor. ·Hcnclo 
;~ponas um em I!Xei'Cicio e ouli'O t•.m t•.ommi&tião (•Sll·anlla au 
Min isterio da IG:uenn. 

Pala emenda não lla augrnenlo u~ dll~tll:l'a, {JOt1'(Jue s•! 
apJ•oveitam os· ;-encímenlo~ do que se aCil:ia actualrn~.nte au
nonte do serviço da .Tustiça ?tliilt3r e que nadA percebe achlal· 
mant~t par~ prove1· ao pagnme.nt.o t.lo que liStá ern e-.xere icio. 

Rio, 23 -11-i!lZI.- Vcspttcio ele Abreu. 

N. 12 

iOnde. convier: 
.~os promotorc~ tla .. lu~l.iça ~li! ilat·, qJHI l~:'tl)l'0CI11 ,-uas 

funccões nos Estarlos elo Amawna . .; ~ !\lat.lo Grosso, fica l':t
tensiva a di'sposição elo art. :i~ da !ri n. 2. 290, <le l 3 de de-
7-embro tltl l!JiO, que conced•J 20% de gt•.alificação addicional 
nos officiaes quo se.rvc111 nas guarnições daquclleo E;;tallos. 

Sala das scssüC'$, ~3 do novembro ele l!l21. - Cunha 
Pedrosa. 

.rust i/'icaçõo 

Prevalect• 0111 l'a\'OI' tloH l'rpr·nsenf.ant~~ dn nlini~f(lrlo pu
blico o mesmo motivo quu as;;i:;l.iu ao J(lgi'sln'áor para conc~rlP..r 
11. gratificação addicional nus ol'l'iciacs rla~ ~1.tarniçi)c·~ do;; 
Estados do Amazonas fJ de lllatto Grosso, i;;lo t\, a r..arc~l.ia da 
vida <ruo é a ~ilunr.ão nomwl na!qucllas fllS'iões e _pre.~cntll
llltlillC augmenlaúa. com m; aptJrturas fiua.ncí\ira~ uns· clnsses 
sociacs. 

.N. 13 

Accro~c.enL.::-so onde convier: 
Art. Fica o Gove1·no autorizalo à fazér a m~lhot'ia da 

r·oforma do i • cadol<J i • oarg<Jnto do 37" corpo do iVolunlarios 
~a 1Pat~ia, reformado por dooz:e.to do 12 do fo,voroil'O de 18ü8, 
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Roscndo Garcia Rosa, lcnonte-col'onel honornrio do Exercito, 
pelos bons scrvi(;ns prestados IHt campanha do Paraguay, da 
qual voltou mutilado do braço esquerdo, em consoque.ncia elo 
ferimento rcc·cbido cm combale, no .posto de 2' Lonentc do 
Exercito, pela lnbclla actual, sem outras vanlagens alám do 
soldo de 300$ mensaes, quo nclualmento percebo pelo arl. 23 
da lei n. :> .290. ele 1.:1 de dezembro do 1020, ficando seus her
deiros com direito ás reg-alias estabelecidas pelo art. 1' da 
lei de G do novembro de. 182'7'; c art. 1' do doorelo n. 695, do 
28 de agosto elo 1890, correspondente ao soldo do referido 
posto.- Gonçalo Ilollcmbcra. 

Justificação 

· E' tão justa a emenda que, sú pela sua simples leitura 
vê-se quanto (, digna de. merecer o amparo elo Senado. 

N. H 

A' verba 4', na parto rc.lativa á Escola !\I ilHar: 
Augmcntré-sc na labella uma gratificação de 2$ di:~rios 

para o operaria quo, a juizo do commandante da Escola, fiquo 
encarregado de dirigir os trabalhos da officina, com denomi
nação do encarregado da officina, sem prejuízo d~. seus cn
oargo3. 

Justificação 

A emenda tem por fim legalizar o que so dá actunlmcnto. 

N. 15 

A' vc·rbn. ·5•, parLe relativa ao Ar'scnal de Guerra: 
Equiparcm-so os vc.ncimcnLos do fiel do Almóxarifado 

aos que· tem o fiel do Almoxarifado da Fabrica de Cartuc110s: 
-..... 

Jtt$ti(icação 

A emenda visa eliminar uma closigualdado injusta. 

N. iG 

A' v~rba 0', parle relaliya t1 l~abrica M Cartuchos: 
Equiparcm~sc os vcncimontos do apontador, dos conti

lmos o cto·s guaJ·das aos do~ omprc.gados de iguaes crllogorias 
do Arsenal dCl Guerra. 

Jusli(icaçLio 

Como a antoT·ior, esta emenda Lcm como objectivo fazer 
desapparccor uma üosiguulclado sem justificação, 
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N. 17 

A' vcr:JJa G•, na parlo rclaíiva á Fabrica dl.'l Cartuchos: 
Em vez de um 1 o oJ'ficial com 5: ·IDO$, diga-se: um 1• of

ficial chefe do escriptorio elo servico administrativo, com 
:J :600$ de ordenado c 3 :OOO$ dr. gratificação . 

• !ustí(icaç!io 

. O i o official, pelo re:;ulamenlo da Fabrica do Cartuchos, 
é o chefe do escriptorio cto ·sr.rviço administrativo, com per• 
feita semelhança com os dos sub-secretarias da Escola Militar 
c dos Co!legios l\lilitares. sendo assim justa a ·equiparaqão dos 
seus vencimento,q aos destes ui ti mos cargos, 

N. 18 

A' verba 6', n:t parle relativa á. Fabrica de Cartuchos: 
Em vez de 15 escr-eventes, diga-se 15 quartos oftíiciacs, 

sendo os vencimentos iguaes aas dos quartos officiaes do Ar
~enal dc Guerra c rectifique-se a verba correspondente. 

Justi{'icação 

Peln dec~clo n. 7. 940, os escreventes do Arsenal de 
·Guerra passaram a quartos officiaes com o venclment.o annual 1 

de 2 :·íOO$; a cmend:J. estende a mesma medida á Fabrica de 
Cartuchos, o que é de t.o·da a justiça, visto a egualdadc de 
fLmcçõcs destes empregados nas duas repartições. 

N. 19 
Onde convier: 
o: Aos officiacs que fi2~ram a gua,~ra do Paraguay o aos 

quaes ·O decreto n. 3. 70·3, de 9 de outubro· de 1919, concedeu 
as honras do posto immediato ao em que se achavam, são 
tambem concedidos os vencimentos do9 postos alcançados:.. 

Justi(icaçl!o 

.\ situação especial cm que se acham eases servidores da 
Patria, lutando com a actual carestia de vida, fundamenta a 
proscnt(l emenda, que mui to pouco onerará . o Tbesou:<l pois 
o numoro daquelles officiaos e inferior a vinte. 

N. 20 
Onde convi e r : 
o: E' concedido o titulo de engenheiro lopogra.pho a todo 

o of11cial do· Exercito que tenha o curso da respectiva a:~ma, 
sendl) o mesmo diploma pass~d.a pela actual Escola MiliLar ~, 
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Jns ti J'icaçrio 

Os alumnos {JtW ~~oncluém n om•so Jll'i'l}laratorio do Col~ 
lotrio l\!ililar lcem ri t ituto dn ag-rimensor, l\ pois da to~a a 
equidade quo aos o1'firiar!8 que l.a~mimm) n.~ c11rsos su·per1o~es 
llns diversa~ ~wma~ Sllja r.nm•f'rlirln n diploma de r•ng·c.nhell'fl 
topngl'ap ho. 

N "I ' ~ 

ünclo CDU\' ÍCI': 

~O Govrno transfeT"ir:\ mNlianle I'Oqnerimento o'a adjuntos 
rroviqos ela~ .aula,:; dos antigos r1~~8os <Ir. n.da,ptac.ão e gm'lll dos 
collog·Jos mJ11taro.;~ p:~r·a as >;ecçoe~ ou sub-sccçõcs do actual 
Clll':lfl unico, onde terão· aN~csso dr. accôrdo 110m o ar!. 32 dae 
instruc~·ões ·pm·a concm•oo do 23 de julho do HlH) > . 

. /u.!t i (it:açãó 

A nm<'nda t.l'm cm vista rr·.gula:ri?.ar a siLunção nnormal 
quo Pl'OOUNJU SOl' corrigida polo arL. 23 n' xvr da lei da dos~ 
pesa pat•n o corr~ntc exercício, o quo pot6m niúl' 1'oi obtido por. 
os.~a mNihia, ~ o que procura alcançar a emPtHla formulad~.· 

Onde CODYirr na \'~.rba 1•, rpl\rte rclCitiYII Ú fnlendQTlllÍil dil 
Guerra: Ot'fic.ina de Alfaiates: 

c Em Vel'. d(l dois operarios do córlr· soh nwdida, elfwe·M 
o numero a lO e a diarin n 112$000 n. 

J a.~t i fi co.çün 

~o\ emenda tem o duplo objooti\'o de l'rgularizar uma si
tuação d!l facto, poT•quanlo os cortadores sob medida a5<l actüal
menle em numl:'ro ele d~z o do elovat• a rliaria a 12$, ·pois o 
cortador sob medida exige maior CO'mp~lencia do flUe o ol'ficio 
de cortadm· do 1'a·rrlamento ou córlo gernl. 

Rio de .Janeiro. :?3 clf' novembro de 1921. - Pnulo de 
Frontin. 

O Sr. Presidente- Em virtudo da~ omendas aproFocmtadas. 
declaro suspensa a discnssã·o afim d<l ser ouvidn a co·mmi~são 
de 'Pinan~ns. 

CflliD11'0 P.\!1.'1. Jl.~O,\Ml"''l'li:l AO Afl. GODOF'I\RDO VASOONCBLLOII 

2" discus~ão da proposição da camara dos Doputados, 
n. 98, ele 192.1, que a.bre, nela 1\linist.crio da Fazenda, um c.re· 
dito especial do 3:650$, IJára pagamento d(l dinrias a qua tem 
direito Godofredo Cavalcanli da Cunha Vnsoo·ncellos, encar
regado do posto, l'i~cal no A c. r e. 

Approvnda. 

O Sr. Abdias Neves (pela ordem) rcquor c o Senado con
cede, dispensa dq interstl~io para a :i• discussão. 
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Cli!>DI'l'O I' A I L\ PAUAMllN'J'O AO Sll. .1 OÃO DE CAfi\'.\LliO 

2" discussão da proposicão da Camara dos Deputados, 
n. 00, de 1921, que abre, pelo Ministerio da Guerra, um cre
dito especial do S :5!12$-1.75, para pagamento do differenca de 
voncimcnl.o~ a qno l.ern direito o capitão Joiín Ferreira de 
Carvalho. 

AppJ•ovada. 

1::-IDF:MN!ZÇ,iO AO .\\'!AT>On ED(J' CHAVES 

2' discussão da proposição da Camara dos· Deputados, 
n. 112, de 1921, que concede um premio de 50:000$ ao avia
dor nacional Edú Chaves, como indemnização das despezas 
que :fez para realizar o percurso aereo do Rio de Janeiro a 
Buenos Aires. 

Approvnda. 

P.\OA:IIENTO Slll\t .MULTt\, llB LICENÇAS 

Discnssiío unica do ?Jéto do Prefeito, n. H, de 1021, á 
resoluoão do Conselho .Mnnicipal, que concede o prazo de 3l! 
dias, para pagamento, sem rnnltn, das licenças de casas com
-lrlerr.iac~. 

O Sr. Paulo do Frontin ( ·) - Rr. Prr.sidcnl e, divirjo rio 
pnrccm• da honrada Corrimissão ele Constituição porque en
tendo que relevação do multa é que se enquadra perfeitamente 
nas attribuições do Conselho Municipal, e que não fere nem 
a lei federal, nem a municipal c, muito menos, os interesses 
do Districlo. 

V. Ex., Sr. Presidente, e o Senado sabem que, mais de 
uma vez, por acto do proprio Executivo 'Mnnicipal, como se 
d:í com o Poder Executivo Federal, o prazo para pag-amento 
de impostos tem sido Drorogado. Constantemente vemos a 
União por int.ermcdio rla repartição competente, prorognr o 
recebimen~o do imposto t'ndcrnl por um certo numero de dias. 
Por· qur o mesmo facto não se pôde dar na Municipalidade ? 

O unico reparo qur. merece a medida do Con~elho Muni
cipal é ter concedido a prol'og·ação apenas por 30 dias. Em 
uma situação como a actual, em que todo o commercio luta com 
a~ maiores difficuldades, em qntl medidas de emergencin fo
ram vof.aclas pelo Congresso Nacional. relevando nãc. ,;6 o pa
gamento dr. nPmazcnagem, por completo, mas lambem redu
zindo o valor dos vales-ouro, ·nada mais nat.ural, em minha 
opinião, tio qur n Consrlho ]l[unicipal, af.tcndendo a rssa 9i
tunçiio, pcrmil.lil• n pag·nmcnlo smn multn, at.é o fim do cor
rentr m:m·cicio. 

O Sn. 'Mroum. DE C,mvAT.Ho - Apoiado. 
O Sn. PAur.o DE FnoNT!N - Si o Conselho assim tivc9sc 

procedido, n mcclidn lornnr-sc-hin ainda mni~ Iogica o equita
tiva .. 

Neslns conclir.ür~ niio posso dar o mr.u voto n favor do 
parecer (Muito bc·rr'; mu'ito bem .. ) 

( ·) E.stt\ discur~o nfio foi ~cvisto pelo orador.: 
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O Sr. Lones Goncalves r•; -Sr. Presirl~nlc, nãn St' n 
presente o Rr.Jator deste parecer, que é o Senador pelo E~ 
rito Santo, Sr o Bernardino Monteiro. tendo, porém, ello ' 
unanimemente acceito pela Commissão, considero do meu 
ver, perante o Senado, responder ao nobro Senador, mostra 
aue o parecer tem perfeito fundamento o • 

· Creio que não é esta a primeira prorogação concedida r 
Poder Executivo Municipal, no cxcrcicio de suas attribuiç 
para que alguns commcrciantes retardalarios paguem, ' 
multa. as licenças a que são obrigados o Essa medida decrel 
pelo Conselho Municipl representará uma terceira, ou tal 
quarta prorogação o · 

O Sn. PAULO DI! FRONTJN -Não apoiado. 
O SR. LoPES GoNÇALVllS - Posso affirmar isto a S. 

b:~seado n~s informações que á Commissilo prestou o honr: 
Sr. Prefeito. 

O Sn. PAULO DE FnaNTIN - Não é exacto. 
O Sn. LnPES GnNÇALV!ls - Porque n Porler Exocul i\'n l\ 

nicipal, cnmo sabe o Senado, tem cnmnelencia para cnnrc' 
es~es adiamentos; c pnrqnc a tem, fni que assim a~:tiu r 
f.res nn quatro prnrostaçiJP-s. Após a ultima cnnr,~dida p 
Prefeito, os intt>ressados bateram á porta do Cnngel iln, sol i 
tandn-lhc mais uma, e isto porque o Sr. Prefeito não os 1 
dia mais a L tender. 

· VrmcPdnres em seus drscjos esses interessados, do.r~' 
hia uma flagrante desirmaldade. 

V. Ex. cnmprehl'ndc, Sr. Pre~idente, que é principio 
,iusticn premiar aqnelles que cumprem. com pnnt.nalidac!c. 
sen~ deveres nu que. com mainr rect.idiin. com a mnxima ~ 
liciturle, satisfazem ns ohrigaçõcs que lhes sãn impnstn~ 1 
lei. Entre e~sa~ nbri:::ar,õns nvultam necrssarinmcnl c de c r 
rent.e~ do pagamento de imnostos on contribuições de que r 
cessitn o fisco para faz~r face i\s despezas publicas. 

·Ora, .conceder, sem mnlt.a, tre.~ on quatro prnrngnc,ie~. 
premiar o retardatorio, que muitas vezes, sem justrt cnu 
nllcga a falta de nnmerario para prot.rlar a soJu'cão de se 
comprlfmissos c, consequent.cmentr. difficultn a arrrcndaç 
elos impnstos que compete nos poderes puhlicos federal 
municipal. 

O ~rt PAULo DE F!toNTIN - E' auxiliar aquel!es· que lutr 
com difficnldade. .. 

O Sn. LnPlls Gr.NçAT.VES- S. !Ex. sabe qnc nn orcamcn 
municipal existe uma verba cnm a denominação do - Mull 
- o e>sns multas fnzrm parto dn activo e destinam-se a faz 
face :\s despezas com que se acha oMrrtda a Mnnicipalidac 
snbrctndn cnm o seu fnnccinnnlismo. Porque nno ó dr.ma 
dizer ao Scnnrln qu~. cm nma receita do 70 mil cnntns, a Pr 
fnit.nrn d~ District.o Federal di.~pende acl.nnlmenl.ú r,; 
:31l.l,OO:OOO~ com n trnlamonto de' Fcns fnncoionarin~. cn:::it.n, 
do-'c ainda de angmentar essr quantum de 1 I niil cnntos, fó 
o decorrente do pessM.l da searetaria do Conselho !\funiciP< 

.-·-
(') Não. ioi revisto pelo orador. 
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nbstrahindn aquclle que já foi rejeitado, ha pouco, nelo Se
nado, relalivamentc aos 'guardas municipacs. 

Esse augmcnto da 11 mil contos, sem fnllnr no quo se 
refere aos crnprcgaclos ela secretaria do Cnnselho, está pen
dente da decisão dn Senadn porque o Prafcit,o lhn oppoz o sou 
·ollto. 

Ningucm mai~ elo que cu reconhece que se ucvo favore
cer o contribuinte, quo se deve o alliviar dn pagamento dessas 
contribuições, dessas taxas ou impostns, porque o imposto, 1!, 
na phrasc dn,q escrintores, uma sangria, mas da qual o pnclor 
publico não pódc abrir müo. não pódc prescindir, pois dclla 
earece para a manutcnçi'io dos serviços publicas. 

O Sn. PAULo DE FnoNTIN - E V. E:t. permille a mulln 
como uma nova sangria! 

O ST. Lopr::s GoNçAI,\'FS - Ncstaq condições, si 1J orça~ 
menta havia sido calcado na previs!io de uma determinada re
r.eita, que j,i cstú demorada, por isso qLl~ estamos no fim do 

, rxerr~irio, e essas licenças retardadas amda não foram pag·a~. 
por qnr. razão permittir uma isenção de multa para uns, quan~ 
do a maior parlo dos contribuintes j:i satisfez ns suas contri
buições? 

Foi sob cslo ponto de vista que a Commissão de Oonsli. 
tuir,ão deu o seu parecer. 

A resolur.ão do Conselho Municipal offende as norma;; da , 
administrnçfio porque o art. 2·1 do decreto n. 5 .160. dr, 8 de 
março de ·!904, estabelece que toda e qualquer resnluç!lo que 
ofl'endcr as normas administrativas, deve ser vétada, suspen
sa, considerada como n!io existonto. 

iOI·a. a norma administrativa é que o orçamento deve $1!r 
cxecutacln cm toda. a Rua plenitude. c a resolucfin mandando 
cnnccder prn!'ng'aQfin dr J)l'nzo vem entravar, difficultar a 
mnrchtt administrativa. 

Pnr esta razão foi .qnc a Commissão assim concluiu. 
N:in r.stnndo prcscnle o illuslrc rclatnr, que melhor do 

que cu, com maíR brilhantismo (não apoiados) pnderia tra
tar dn assumpto, l'oi que eu tomei a palavra para justificar o 
parecer que foi assig-nndo unanimemente pela Commissão. 
(Jfuito bem; muito hcm.) 

E' approvado n ·~·é to do) Prefeito. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela o1·dem) - Sr. Prcsit:ente, 
requeiro a ver i ficn<;ão da votação. 

(Procede-se á vc.rific:.li;f:n ela vnüt~lío. tendo votado a fa. 
vo~r dn véto ~·g Srs. Senadores c contra, :11.) 

O Sr. Presidente - Votaram pelo p::u·cccr 23 Srs. Scnn
rlMcs e conl.1•n 11. O vf.to 1'o i app,•ov::Hin r vao ~C1' rt~vnlvJriQ 
no Sr. Prc f'ci I. o . 

Discus~fio unicn cln vrJto do Prefeito, n. 56, de Hl2J, 1i 
rcsoli,J~~o rl•l Gon~elllo MnnicipuJ. qno restnbelece, parn todos 
n~ ot1C'Jlm:, an llJll~lm)le cln Ent:cpoTto de Siío Diogo,'. .Jnsé 
Pmto Morado, o thre!lo de equiparação nos segundo.~ offi~ 
ciues das Directorias da Prcl'cturQ.. 
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O Sr. Paulo de Frontin (')-·Sr·. Prosidr.nlr, vojn-mo 
nll!'ig-arlo a nnvanwnle lnm:ti' :t palaVI'a para combater n pa
J'I•eer de que 11 J•r!ai.<H' o nnbi'i> Senad11!' Jlclo Amazonas. 

Não concordo eom o parPcrr· da honrnrl:t Cnmmi;;siin do 
Constit.uiofio. O Cnuselhn 1\lunieipal, voneeclnra a doutrina dn. 
Commissão, pcrdo inteit·ament.e ~ua~ í'ltnc(;õrJs, pnrrpw aqui, 
nR parecr.ros da Commisslio, ;;ão sempre contrarins (tB Rua.~ 
l'IJiHllucõeH. E como ns ·vc•tos só podom ser rejeitados po1· 
dous lc•r•ço~ dos Senadorf's prcscmlrs, 6 quasi lrmpn prrrlidn 
discutir-sr. o assumpt.o. · 

Como r''prnsrntanlo do Dislrict.o :f'edrwnl, sou, onl!'olanto, 
nbris·acto a im:isf ii' neste ponto. 

E' doull'ina ,i:í vr.nceclora no Senarlo que a equiparação 
não exige Pl'fÍI'ia P!'opo~l.a do Prefeiln. Innumel'OR vétos teem 
sido rc,ieil.adn;; pela eircumstancia de importarem r.m cqui
pamcão. O proprio honrado rclalor·, re.pr·esent.antr. do Estado 
do Amazona;;, f.lltn-·St~ mani!'c~tndn contrario a 'l'lifns, porquo 
t.mt.nm de cquiparaciío. 

O casn verlcnl.r; 1\ dos m::ti,; ~implcs. O ajudante do ndmi
nislmcloJ• rio Ent.reposlo rir. R. Diog·n I inhn vencimcnl.oH iguaes 
uns dns seg'JmdnH nff'iciaHil da DiJ•ecl.oria Gornl da F'nzenda. 
i\!nnici]lal. Hnuve nm rnomcnto em que, devido a uma rül'or·
mu, ausmcnlar·nm-sc os voncimenloH uos segundo~ oft'JCirteB 
pam fi :·100$ nnnulws. Esse angnwnt.o não nLting·iu ao aju
dante do administrador· do Entreposl.o dr~ :,;, DiO!I'O, cu,jn cargo 
foi ~empre l'onsidcradn rquivalcnl.e no dr. s•~r;Lmdo oJ'l'icial dns 
Dircclol'ias da Prnfeilm·:t. Dahi a rnz~o pela qunl o í'uuccio
nnrio cm qt~~~sUio rr.clarnou pernnt.e o Conselho Municipal. 
E~t.e, baseando-se nos precedentes, achon que a r·eclamaç.ão 
tinha todo o fundrmwnl.o. 

Além diBso, não se tral.a ele uma quanUa elevada; ,: ape
nas de 400~ por anno, snmma rr.lalivamenlc mínima. E' uma 
quc~J.ão de unifnrrnidade cl1! vencimentos cntr·c funccionarios 
rln mrsma dir·eetnrin - a Di reei nt'ill ele Fazenda Municipal. 

Pnrrce-mr, portnnl.n, qllc n Conselho Municip:tl, tomando 
rm C'onsicJ,~r·ar;ãn :t r·rclamatfto, nttenrleu a um arto rlr. jus
lir:a . 

A~ I'azü,~s do ·ré to não são proeccle.nlcR. 
Assim sendo, ~ou a elle contrario, c, implicitamente, ao 

parecer da hnnrada Commis~ão de Constitui~ão que opina pela 
sna npprovntfio. (Jlnitn /1('111; muito liwm.) 

O Sr. Lopes Gonçalves ( ·) - Sr. Prosirlent.e, o honrndo 
Sonador J1Clo Dislrir.tn Fcdrt•al não tem razão. 

A opinião da Cnmmissão de Const.iluicão Iom Hidn uni
forme no assumpt.o. A<IOJ)fa a r.quipara~ão de vr.nicmcnt.os 
quando ha similnrirladr. rl0 funcçõiJs, qua1Hlo os funccionnrioH 
exercem t'unccitcs dn mesma natureza. No caso, t.rnt.a-se dr. 
equ ipnrar vencimento~ de um f'nnc.cionnrin do il~nlrrposJ.o dr. 
R. Diog·o aos dos sogunc!o~ of'l'iciaos elas Directorias cln Pre
feitUI'n. 

Pergunto ao Senado: Ctndc n similnrir.lnclc dr. l'unccu(l~? 
Onde a mesma natureza do func~õcs? 
Onde ~c cnr'nctcJ'izam t'unrçõcs identicns? 

( •) Não foi revisto pe!Q orudor. 
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O Rn. JlMJLo n" FRON~'I;<- São J'unccionarios <la me.~rna 
Directnl'ia com VCilcimenl.os i~uaes. 

O Sn. LoPJlS Go'NCALVES - PrJJ' ca;;ualidar.!e, em uma certa 
í1poca, n trul.arncnl.n pum o funccionnrio que axcrcia esse 
cargo ora. ig·unl nn dn., qual'l.os CRCJ:ipturario~ r.!a Dir·cctoria de 
Fazenda Municipal. Mas isso não quer dizer que tivessem 
l'unccõeH cln mesma nal.ureza. Os vencimentos rles~cs officiaes 
foram augmrntarlos para ti :400$ :munes e ns rio empregado 
do iE:nlrepust.o dn S. Diogo pam (i :000, lambem annuacs. 

Att.enda bem o S~nnilo. Niw hn similaridade de fun
cclles; não se trata de t'unccionario;; da rncsmn. categoria; 
mas por· nma cn;;ualiclacle o l.r·al.amenl.o pecuniario rlo empre
gado do Entreposto du S. Diogo era equ ivalentc ao dns quar
tos cscr·ipturarios da Dirccl.oria de Fazenda i.\i·unicipal. Mais 
tarde os vencimentos desses 1'nnccinnarios foram augmonta
dos os dos quartos escript.urarios da Directoria de Fazenda 
para 6: ~00:$ aonuacs c os do Entrr.post.o dr :::·. Diogo para ré is 
O :000$, t.ambcm annuacs. 

Foi dcpoiH desse augmontn que o Sr . .Tosé Pinlo :\Iorarto 
Joi nomeado. Por consequr.ncia ,sendo de (i :000$ ns venci
mentos do cargo dn l.cmpn crn CJne .l'oi nomeado, nenhum di
reito lhe nssbl.ia :t c,;,a ignaldarlr, que J'igurnu, eomo j!i 
di.~se, cusualmen t.o no o r r,. a i11ent.o. 

Ao empossar-se rln car:;n, o rcclamanl c sabia quac.> nB 
vencime-ntos qnr, lhe competiam, que eram clifl'crentes dos 
dos quarto~ cscr·iplurnrios da Direclnria de Fazenda a que sr: 
refr.r·c a r·rsnlw;ão. 

O Sn. PAuLo og F1~o:;rrN - Como em todos o;; casoH de 
oquipara~ãn í'm que os nomcaclos sabem os Vl'nciment.os quo 
vão ter. 

O Sn. LoPEs GoNÇALVES - Ora, além de não se dar a 
igualdade ele !'uncc.õns porque não se pódcm equiparar lis dos 
cscript.urarios ela Directoria dr. Fazenda com as do ajudante 
do director do Entreposto ele S. Diogo ... 

O Sn. PAULo DE FJ\ON•rr:-: - E' a mesma cousa. 
O S11 •. LOPilA GONÇALVEs - .Não é a mesma consn. Cada 

qual estu sujeito n um regulamento dil'l'erenlc. 
O Sn. PAULo m: FRONTr;-; - Como os guardas-jardins, qun 

estão sujeitos a regu Iumen tos rliffercntes. 
•· O Sn. LoPEs GONÇALVRB - Teem funccões clift'crentos; 

as o.plidõc.> ou a capacidade c;;pccial desse empregado do En
tJ•eposto de S. Diogo não são a;; mesmas exigidas dos quar
to~ oscript.urarios da Directoria de Fazenda, dos quaes ~o 
exigem conhecimentos outro3, muit.o superiores. 

J:í most.rei ao Senado que }Jor uma casual idadt~ unica
mente, r. niio :r>or igualdade de funcções, esse cargo foi do
tado com v~rba igual a destinada aos quarto~ rscri1p~.ur·arios 
riu Dircctorm de Fazenda. 

Mais tarde, tratando-se de nugment.ur vencimentos, co
mcc.nram a •pm·ccber os quartos escripturarios da Directoria 
de Fazenda, ti :loOO$ annuncs c o empregado do Entrcp;oslo de 
~·· Diogo li :000$, lambem annuaes, Foi deiPOis dessa data 
que esse cidadão, quo parece que é muito intclligente, foi 
nomend,o. 
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Pergunlo: como se eslahelecer a oqu ipnra~ãn de venci
mentos, si, quando foi o Sr. José Pinto Morado investido do 
eargo para que foi nomenclo, J:í sabia que ia perceber ape
nas 6 :000~ de réis annuaes ? I 

Nilo se está vendo a facilidade cnm que o Conselho Mu
nicipal legisla sobre equiparações cm. casos cm que não ha 
iilmilaridade ou igualdade de funDcões '? 

Tratn-sc de um cidadão que, quando investido das fun
cções para qüo foi nomeado, .i:i .~abia que havia desigualdade 
entro os cus c os vr.ncimentcs tios quartos cscript.urarios 1la 
D!rectoria de Fazenda. 

Ora, si não lhe convinha esse tratamento or.;amcnl.ario, 
não devia acceitar a func.ção para a qual fôra nomeado, por
que lodos sabem que ninguem é obri~ado a acceilar fnncçõeR 
publicas, e mais. lambem ninguem ignora que os empregos 
publ icns .~ão solicitados prementemente, com insistencia, com 
intransigencia, com intolerancia aos chefes politicas, espe
cialmente os do Districto F0deral, como muito bem sabe o 
meu honrado amigo Sr. Paulo de Frontin. 

Por consequencia si ha entre qualquer cidadão, quando 
vao exercer uma funcção <Publica, um contracto com o Es
t.o.do, com o Montepio ou com a União, contracto pelo qual 
~abe de anle mão quanto vao perceber - e deve sabel~o -
não ha razão para que mais tarde reclame equiparação aos 
vencim~nlos de f'unccionarios com funcoões differentes. 

Si fossemos facilitar com esses favores, com esas libera
lidades do Conselho Mtmici,pal, parece que seria impassivo! 
l'ncontrar nesta terra um homem de boa vontade que accei
t.asse as funcçõcs de cht\fe do Poder Executivo no Districlo 
Pecleral, ou melhor, de Prefr.ito do Districto Federal. 

E' preciso que o Senado preste sempre amparo :i Fa-
7.cn<ia Municipal, reagindo e sustentando os actos do PrP
fcito, contra esses absurdos o essas leis de caracter pessoal, 
que apenas significam favores c barrotadas 1Í custa dos di
nheiros dos munícipes. 

Er·a o que eu tinha a dizer em sustentação do rparecer o 
cm defesa do véto do Prefeito. (Muito bem; m1tito bam.) 

~O Sr. Paulo de Frontin - Peço a palavra para uma expJi. 
cnçao pessoal. 

O Sr. Presidenta - Tem a palavra, para uma expllcnçíio 
pessoal, o nobre Senador. · . 

O Br. Paulo de Frontin ( • ) (pm•a uma explicação pes
soal) - Sr. Presidente, venho s6mente dizer. ao Senado que 
o que affirmei é verdadeiro. 

Ha um erro no parecer üo honrado representante do Es
t.ado do Amazonas. Nunca os quartos escripturarios foram 
equiparados ao a,iudanto de administrador do Entreposto de 
S. Diogo. · 

O Srt. LOPl!S GoNçALVEs - Eu nüo disse isso. 
O Sn. P.mr,o DE FnoNTrN - S. Ex. disse que cllcs ga •. 

nham ~ :800$, o que o ajudante de administrador era equipa
rado aos rrunr!os oscripturarioR d,a Fnzendâ. 

(*) Não l'oi i·evisto pelo orndor.-
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.o Sn. LoPES GoNÇALVES - Eu não •disse isso. Rofcri~ 
me aos vencimentos. 

O Sn. PAULO DE l'noNTI:-1 - Isso foi o que au ouvi, O 
as .notas tachygrt~phicas ahi estão para V. Ex. verificar. 

O Sn. LoPEs Go:-;çALVES - Estou dizendo quo os quar~ 
tos escripturarios ... 

O Sn. PAULO DE FnoNm-: - Pois então, V. Ex. os tá. 
orrado. Arrui diz: «Alé 1911 o cargo do aJudante do entre
posto da S. Diogo ecruivalia ao do segundo official~. Está 
ahi, com todas as lettras, parn. que o Senado leia. Portanto, 
o 1!éto declara formalmente a cquivalcncia do cargo. 

O Sn. LOPES Go:-~QALVES - Segundo informações do Sr. 
Prefeito, no seu véto, até fins de agosto da 1911, o ajudante 
do entreposto de S. Diogo percebia vencimentos iguaes aos 
de ~cgundos officiacs. 

0 Sn. PAULO DJ:: FIIONTIN - Não é, portanto, quarto 
cscri!)lurario. 

O Sn. LoPES GoNÇALVES - Foi um lapso meu. 
0 Sn. PAULO DE FRONT!N - E cu estou corrigindo ; 

chamo-se lapso ou erro. 
O Sn. LOPES Gosç,\LVES - D que está certo é o qut• 

cs tá o o !)arecer. 
O Sr.. PAULo DE FnONTIN - Perdão, agora a explicação 

é minha. V. Ex. fallará depois, si quizer. O qua estou di
zendo ao Senado é quo o que affirmo é verdadeiro. Si ha 
engano, si ha equivoco, não é meu. V. Ex. disse: quartos 
cscripturarios. • . 

O Sn. LOPES GONÇALVES -,Foi engano ; não h a equivoco. 
O SR. PAULO. DE FnoNTIN - Então já temos um engano 

confessado por V. Ex. 
O Sn. LoPES GoNÇALVEI:l - Eu corrijo o erro : En·rarc 

humcmo est. 
O SR. PAUW DE l"RON1'IN - V. Ex. corrigc.se agora. 

c eu o corrigi préviamentc, c para isso foi que pedi a palavra. 
Aqui diz o Prefeito textualmente : <rAlé 1911, o oargo de 

ajudante do entreposto de S. Diogo equivalia ao de segundo 
official ela Directoria Gcral:~o. Portanto, niio sou cu quem 
está dizendo é o l)refcito, no seu véto. 

O Sn. LOPES GoNÇALVES - N!'ío se apega Y. Ex. em 
uma quostão de lana caprina. 

O Sn. PAULo DE FnoNTIN - Nestas condicões, n!'ío se 
trata de !\!orado, Antonio de Souza ou Joaquim ; trata-so do 
cargo de ajudante de administJ•ador do entreposto de S~o 
Diogo, equivalente ao do segundo official. 

O Sn. LOPES GoNÇALVES - Quanto aos vcncimantos ; 
nqui Q&t~ cscripto. 

O Sn. PAULo DE l•'I!PNTIN -·Não, senhor; oquivalia c 
eram retribuídos com iguaes vencimentos. Nestas condições, 
o que raz depois ele :!•911, foi n Jnjustica do alterar-se o 



vunr-imenlo !lo uns, l'ixando-su uw G: íOU~, c o dn oul.ro, cm 
tj :OU0$000. Quct• Llizf.\L' que o aug-rnunlo wio foi analogn, nom 
'igual como devia ser, e nada mab unLural do [JUC o l'unccio
nnrio quo cxcJ•co o ,~nrgo rr!clamar do Consolho Municipal a 
oquidado ue rcsLabclocet· eosa sil.uar,.ão fie cquimloncia .. ·Foi 
exacl.amenle o que o Consel!Ju ~lunicipal l'cr.. 

O Srjnarln votad. cnmo onlender ; mos eu, como t·cpro
sentantu do Dbtl'icto Federal. defendo o acto do Con~clho 
~funicipal. Ac.c.rcscc •ainda q1w r!ssas sommas natla tcom •:om 
"' dospeza üo pessoal e I. urJo mai~ r1uanto disse o honrado· 
Senador, sãu c.onsideracões de ordem geral, que nadn. toom 
de :;emclhanr;a com o caso actual. (Mttito bem.; m.nilo bem.) 

O Sr. T,opes Goncalves ,: ·) -· llenlmente, Sl'. l'l'esidenlc, 
11ão lcm importancia ·esse equivoco. Em voz da expressão se
gundo~ officiae<~, devia tur r.mprc[l'ado, quartos escripturarios. 

Trata-se do seguinte: (.\té fins de- agosto de i OH, os 
vencimento:; ele ajutlanlu de administrador do enlruposLo dll 
:;, Diogo, eram iguacs aos de segundos oJ'J'iciaes. 

O S11. PAUI.IJ rm .Fnox1'1.:" - E' n 'rJUC ,diz o parecer. 
o Sll. LtlPJls GoNÇ.\LVES - Estou lendo .iustamonLo o 

parecer. 
O Sn. I'AULo 1m Fno:o>'rli' - ·Ma~ eu ·nãu i.lisculi o pa!'e

~er de v,, Ex. e sim o vl.ito uo Prefeito. 
O Sr.. Lorr.s GoxçALVEs - Segundo informaçücs r.lo PI'~ 

feito, no seu 'Véto, altl fins de agosto de 1911, percebia o oju. 
dantc do entreposto de S. Diogo Ycnc.imontos iguaes nos do.,; 
segundos officiac~ da Pr<ll'citurn. 

E~sa igual<.!nrle, provinha, como ,h\ disse, ue uma casua. 
Hdadc or~amcntaria. ' · 

tO Sll. PAULO nr~ F'riO:<'rlN - :iii o 6 o que r..li7. o l•refoi Lo. 
S. Ex. affit·ma que ns caJ•go~ se equivalem. 

·o Sn. AIJGUJlL DE CArtVAJ.liO - Diz que sr. equivaliam c 
que tínhmi1 ns mesmo;; vencimcnLos. · 

() Sr .. J.nPr.s GoN(:.IlXE:'; -- Perdão o que (.!.~lou r.Hwndo 
cst:í do accordo com o que o Sr. Prefeito affirmou. 

Altím disso, os ructos publicas devem ser examinados não 
~implesmcnt.c ele accOL'do wm a lcLlra das disposicücil, rn1ts 
,lambem com o pensament.o, com a systcrnatizacão dl\ todo 
o pensamento <le que se reveste o acto ou o oscript,o publico. 

O IJUC s0 diz é npcnas CJllO havia ogualdndo de venci
monf.ns entro o a,judanLc do adrninistrarlor do Entreposto de 
São Diogo fl os segundos officiaeH. l\Iais Larcle, essa egualda
de clcsapparecou. .Fo1·am ui ovados ,lJs vcn1Jinmnk1s dos se~ 
gundos oscripluriLI:ios a •Q:.IQO$ o do a,judanLc a 6:000$000. 

O Sn, P.ww FllON1'IN - Eoi uma injustiça; não {levia 
lCL~ sido desigual o augmenLo .. 
. · \0 Sn. I.oPilS Gol'\C:ALVE:; - TI'!tLa-sc ue um actu .pessoal, 
porque foi depois de.ssc augmcnlo de vencimentos, que tli!.I'D.Cl.c
ri:cou n desigualdade, 'QUe so doll n nomeaofio do Sr. Josú 
.Pinto Machado. 

,(•). Não foi t•ovisLo poJo 01~ado~·. 
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O Sn. I'AUI.u 1m .Fnor-:1'11\ - r~"'' niio lem impo1·1.anciu. O 
q11•J f'C e,;t;i. di:•r.ul.indo ~iíu 1.1,; c.at'!;(Js n não as po:;.~oa~. J<~m ver. 
dr• f:il'. ~lol'nd", poderia sei.' \'.Ex. o nomeado. 

() Sn. Lopr,:; Gnxç.\L\'ES - !f'Ol' eonscqttuiwia, o Sr •• To:;!) 
Pinlo ll!ln·ado não m·:t l'nnccional'i•J mtmieipal quandu exisl.in, 
Pnl' méra easuaUdadt•, e;;sa ig·11aldacle do veneim•.•nl.o;;. 

O S1t. P.lrJ!JI) DE .fi'i~O:•..riil:- Nãu hnuviJ cn~nalidndc. O pro
JII'i'.l .f>t•efeilo declam qur~ havia equivnlcncin cnl1·c e~:;od dou~ 
CUI'g'O~. ' 

O Sn. LnPW> (ioNt;AI.vEs - O Sr .. loS•! Pinto lllon\lll) não 
era funccionario municipal. e, por consequencin, não podia 
.reclamar, porquP. ningucm pr\dc :pleif.ear um dirl'ifo que não 
tem. 

O Sn. J>.\ULo m: Fno:sTr:> - São sr! l.mt.n de um ca;;o lH!,:
~ual r., oim, de erp!i\'alcneia de carr;n. 

o St:. Lut•L:H GoN·(;\[,\'Iifl - Si o)XUCt.amenle IIS Rl~g'llliclus 
esel'ipLt!J'al'ios alcanrassmn a i;;ualr.lar.le ck vencimcnfu pr:la 
cquiparacão .•. 

O Sll. P.\l!Lil DE Fuo:>Tis - A qnrMfto niiu •i pessoal. 
O Su. Lorm; GoxcALVES - .Pneu au IHJbt·e Senado!' que 

IIII! não intt•i'l'l.llliJ.IH. C[IÍ•! llll' cui!Cmla per·mbsiiu para termin:n· 
''~ ponderaeõr:s quu estuu fazendo. Quando S. Ex. J'allou uüo 
u interrompi tantas vezes. 

O !:ln. IP,\l!I.o DB Fno:>Trx - V. Ex. me interrompeu tanl(J 
lttmnt•.l cu a V. Ex . .Neste ponto de vi;;la, estamo,; cm ifrual
dacle de condições. (Risos.) 

O sn .. Lo r li~ Go:-JçM.v";; - Mn~. si ;;e qu ize;;~f) csLa!Jclocer 
uma igualdade de v•!ucimf)nlos r:omn consnquencia ela t>qui
pat·a~:ãr, rlc fuucr·Ge.,, ]Ht ainda a eçn;:idcral' que o Kt·. Jos1í 
d'illl" Morar.lo, qtÍando •Js veucimcnioo eram ig·uae~;, não Cl'ôl 
ainda funeeional'in nmnicipal, nãn era ainda a,jndanl() do acl
minisl.i•atlrw <lo Enlr·cpo~l.n rlc S. Ding-1,, .;:ó o ~endn clcpois que 
cs~a clr.sigualdaclr. ~e caracl.nrizou. 

O 3n. PAur.o DE :F'nON'rTN - Il~piln: nnda ll!mos com a 
pessoa. 

O Sn. LOPES GoNç • .u.vns - Por tlnn~;cqueucia, o Si' .. Tns~ 
.l'in!n l\loraclf• não p(,rle rr.'r:la.mar. Elle não tinha a~ prerr.lga-
1 h·a~ r! c fl.lllcch,nal'io uuhlicn quandu e~se igualdade cxisl.ia. 
. O ~ll .. P,\UT.O m: l!'UO!II'm-1 - Alitís, qualquer intenclcnlo 
pi'•do propor a r.qui\•nlrncia de cargo c dt1 Ycnclmenlt),;. 

O Sn. Lor11::; GoNçAJ.VEH - Pcr·doo·-mn S. Ex. O que h a 
1; uma t•esolu~ão cscandalo,.:a, cncandalnsis~ima .... 

O Sit. P,IULO UI•: FitO:":~'!!\ --Si l.ndn~ o;; dii'Pilo,; llllVo;; sãn 
l'se.anrlaloso~. nôR ~''!.amos d11 ncC'rii'dt' enni c,.:ses ll:iCaJHlrtlus. 
pu i' sr.mopro conceclomos cssrr; diJ:o i to~. 

O ~n. Lnr>"R Gn:-:Ç.\J,\'B~- .. ,pl)['que !JIIOI' oulili'SUr a. r..~sn 
l'ul!ecinnal'in, Clll pnl' ••a!.rn. qu,~r inveslil-n na acquisição rlc 
um clirciln, que nfio JlOs~;uia, pol·quc, ~i de !'ac!.fl He ~·cconlicecu 
que huuve cqu ipat·açãc. de i'unr.cões ••• 

O Sn. ll'Aur.o DI~ F'nowrrN - Nada lemo~ com a tJoôôlla; 
lli:;culc-se apcna~ o caso do equivaleneia de vcncimonlos. 
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O Sn. Lopr.s GONÇALVES - ••• qne as funccões de segundo 
cscJ•ipturaric. e do aJl.tll::mle do administrador do Enl.rcpostn 
ue S. Diogo, são idcnticas, ont5o eu cstarin. de accórdo, des~o 
que ·~sse funcr;ioJ:nrio excrccsso esse cnrgo desde aquclla cquJ
]Jaracão. 

O Sn. PAULO DE FnoNTIN- v. Ex. os tá desviando a qucsLãn 
do terreno geral pam o pessoal. 

O Sn. LoPEil Go:>ÇALVEs - 1\los, a csso tempo, quando so 
deu essa igualdade df\ vencimentos, esse cidadão náo era fun
ccionario municipal. O nobr8 Senador pelo Districto Federal, 
nem qualquer dQs illustrcs membros desta Casa será capaz do 
provar o contrario. Foi noml:'ado dopnis. E, quando o inves-
1 iram nessa funcção, a labclla de vencimentos era a seguinte: 
G ;.IQO$ para os segundos offíciacs; G :000$ pura o a.iudanlo do 
administrador do Entreposto. 

O Sn. PAULO DE FRON'rrN --- Ha nhi uma ín.iusliça. 
O SR. LoPES GoNÇALVES - Não gozava ele igualdade de 

vencimentos por·que não se reconheceu que houvesse cquipa
mcões de !uncçõcs. E, quando se fez o augmcnlo para o~ se-
gundos cscriplurarios se fez para cllc. · . 

Como é então que esse cidadão vom pedir umn. rena ração'! 
Porventura algnom póde perder um direito qu(l- nunca 
!.ove?! 

O Sn. I>Auw DE FnomiN - Se elle tivesse direito, ~oria 
então o caso do se dirigir ao Poder Judiciarb c não ao Oon~ 
sclho MunicipaL 

O Sn. LoPES GoNÇALVES - Não iria ao /Poder Judiciario. 
A porta do Conselho Municipal abre-se muito mais facilmente. 
V. Ex. mesmo tem susLi:nlado, mais de uma. vez, que é prefc
rivol rccor·rer a essa asacmbléa, d::~ que ao Poder Judiciario. 
Naquella não se perde lauto tempo; o processo não ó ião de
morado. 

O Sn. 'Pi.ULo DE Fno~m' - Ahi não se trata de um di
J'eilo; é uma questão de equidade. 

O Sn. LoPES GoNÇALVEs - O Sonn.do volarà consciente~ ... 
mente a favor desse parecer. sustentando o véto, porque assim 
a.poiará a verdadeira doutrina. 

Era o quo eu tinha a dizer. (Muito bam; muito bem.) 

O Sr. Presidente - Não havencln mais quem queira u::nr 
da palavra, encerro a discussão. Está encerrada. 

10s Senhores que approvam o 1;/!to dJ Prefeito elo Dis!.t'icto 
Federal, n. !55. deste nnno, queiram levantnr~so. 

Foi approvado. 

O Sr. Pnnlo de Frontin - Peco vcrificuçria da votaçã.o. 
(Feita n verificaç~o. \'Ot:lm n favor 20 Scnadorc; o oon-

tro, i4). 

O Sr. Presidente - Foi approvado o 1.'éto c Yae ser de~ 
volvido ao St·. Prefeito. 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo· a tratar, vou le" 
vantar a sesifto. 

,, 
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DL•Si.Li"llu pi.!.l'il nl'dr•ttl dn dia da .-.:r•g·rlil!lr_•: 

:1•• di~~·tr:-;.-.:tl(l da pr·o!H':s_ir;iill da 1:ulltiii'U r/q,...; f)r•puLudn~, 
n. !Jt\, th• /!1~/. ""'';i/ti.'<', pt'lo :\iiJii..;f,•l·io da l'al.t'lllla, 11111 ~~·e
dil" t•,;pel'ial Je :;;Li;>l.if!, lJ<II'tl pa:,:aiJII'IIIt• di' t.linria,; a q111~ lt~IIJ 
dit'I'Íin c :udt~l't·t~do c;a,·:tleanl i da t:uldtll \':H~IIIl~t~llo><. L'flt:tli'
J'L'i,:Hdll du jiiJ.'/11 fi,;L~:i/ 1111 :\t!l't~ (1'11/1/. Ji<II'I'C'.'I' /'UI'I!/'UCel Üll 

ClllllllliN,,lÍfl "'' fo'ill.f.IJII,'I.IN, ll.· .i/;)({!.' 1!1:!/); 

:;" dht:ll>i.'iio do jJJ'o.ieelo do ~t.'llat.lu 11. :J''· dt• I!J~I, aulo
l'Íz:tlldu '' U•m·l'llll a nllt'Íl', JH:io illii!Í:i/.1'/'il.l da Fazt'llllii, 11111 
t.'l'l't.iilu d1• '2111\;00U$, p:u·a l.'l':il.itllit·;"\o (t Culllint•nlttl .1'1'11-
dl!d.o; l:!illljlall)'. dt• dil·,~j/11,; illdt'l'iÍialrll.'lile pag11,; p1•ln illl
/ll'l'l:u;fl" t)t• lllacliillblllll.' I' apjHll't'illtt,; de.o;l.inwlu.' ;i Íll>'llll
l;ll,~fu• du tlmladulll'u dt• U,;a.-co (oJ'f•:l'l!cido )!elrt Cullullio~M1o de 
FiJUW(.'Uol, jii./I'I;Cr'l' 11, :182, ti r: 1!12/ J ; 

Di:il.'ll·'"fio unimt do pm·ece1· da Go111111i,;,;ft" dP Fiuan1;a•; 
opill:llllil) 11111~ ''\ia at'l:lii\·atli.l o l'l~fllii.'I'ÍIIII~I\Io ~~m que a Can1;H'a 
du,; .l.'l••p111 a dos du .\li11n.-< l)t'l'/11.':; pudi' 11 eun,;ignar~iio de vcl'i'a 
1111 111\':tllll'lilo da \'ia1;;io IH!c'::;:;ul'ia pal'U o p1'oloÍ1~an11:nlo LI" 
l':un:il 1'>'1'1'"'' "'' ::;anla Ual'i;am al1~ :;anf',\nnu "''~ I•'Pt't'o~ (llu
nu:ro :;8.'í, dr: f.'Jf!,l); 

Di~e11:;~iiu uuicn du [ll!l" du .i'rdl'ilo. 11. Gi, de 1\J:.!I, (L 
t•r•,;olw;iio do !!on.o;r.•l/111 ~·llll!Í~ipal qm~ 1'"·'/.Uiit:/t•ef\ pal'U lo/o~ 
ll:i eff',•ilo,;, a Yig·L·neiu dn.- ar·!~. ;,; ~~ :J tlu di.'UI'>'Lo n. l.ti7:!, 
r.le J "'' dl''l.l'llliJl'l) tle. J\JJ.\ (''""' Jll.li'''<:IJI' j'avu,.avvl du Crnn .. 

. - l I' l 'f ' - ''- ' I I 'I lf uussau tJJ ~un .... · l,llt~~au, n .. ut, 1 ,. , ~ ; 

lliseus~iil) unicH du ,.,:111 il1> 1'1'<'1\•il.r.•, 11, ~>:.J, tlt• lU:.! I. :1 
l't'>'IIIIH;flu du Consclltu ~liii1ÍI:ipal L[IIC I;XIllll!t'a o l't'Cdledut· da 
l'l'>'i'eiliJJ'a, i'••tit'll ~lolllinlln Jus Heis Filiin, da I'C.'/)OIISa!Jili
d:ule da illl:tlllia tk 1lit\:0:.!1$i:l.~~. r.i<':;appat'f'l'ida da 1'""\''~lll.ira 
~~aixa (e11111 Jlu.receJ· euHli'W'iu d(t Coiilllli~~au de Cun.silluiçüu, 
., . . ; to, tfr: tH:ll) • 

Lt'Y<tula-:'e u :;c:;:;à<l ú:; li !1111'as 0 Hl lliÍilLtlu~. 

I i ti·' :'E::):-!.I.ú, E.\1. ;,;.; UE .\0\'./::.IIL:IlO 1 1.J..; l!l~ I 

1'111\oiiiJI·::>c:l.\ I!U .~11. ,\, .\ZCIIEIJ\1, I lt:li-l'lic::!JIIIi.\'1'!' 

.\':; t:J (I ·! 1~ ltuJ·a~ ai1L·~~-~(I, a ~~·.s.··_tt!l. ;.~ que• l'llllt'ttl't'I'Jn_ o~ 
,:,.~ .. I. ,\~1'1'"""· Cuidlit i'r:<.lt·o."l, .\lu/1:~:; .'ic•\'1'.', Ht•i'lllt'li<'t;ildn 
d<! .\),,·a''"· :ll<·nduiii;a .. \lal'lin,:, .-lh•xnntil'inn d0 .\l"lli'HI', Lt>)l<'' 
t:lllll'aiws, Laiii'U :-'od\'1:, ./11:</" l:iJI'I'I\lulll. l11diu <lu ill':lsil. loii
;J,<f't;;,do \'i:JJIIIU, ,/11.,1: 1;:11t.t:/1Ío, 1:uo.'f;1 /todt'Í.!!III'.', /li'II.Í:tliJÍII llai'
I'H:-;l), Fl'illlt'i."il'o ~iL Eln.': d~· ~uuzn, .loftH Lyru, .\nlnnio .\ln ....... :\, 
Vr.JJaJJciu .\<'Í\':1, l~il:it•hio ti•• ,\lldl'11d<•, .\i''.llt.iu c;,;,., •. ,\n[ull iu 
·lfoni~ •. \louiz ~.nd1·•'· ll<'l'tlill'iiÍIIII ~l<~llt<'ÍI'u, ,/i•t'llll,l'lllll ~illlllt•i-
1'11, ~li~ll<'i <i•• l:iil'l':li!lll, 11;llli11 d•• ./o'i'lllilill. 1\:~ul :-;ll:lt't'.'· !11'1'
llill'llil .II<~III<'ÍJ'"· .\dlllpll" tollt'd,., ,\ll'l'''dll l·:ll1,;, ;\1\·;tl'" t!'•• Cat·
vnlli<~ .. 111"': .11111'1 illl\il, /'t•dl'" c;,.l,.'.'iilltl, 1::tl'lu.' Gul':ill.'alll i, 
Lllll'll ~llili<•l', \'i<ial ltalll'·"'• 1·\·lippe ::;duuidl, L:ul'iu.; IJal'bu.o;u, 
L' Yt':i\llll'ill "'' .lill'í'll (.'11.1:•' 
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j),•ix:tltt d1· l'llltt)Jitl'''''l'l' 1'11;11 ~·:ttl~•a .itr~.l il'it·ad:t o . ..; SJ's. 
~il\l't'io :\1'1',\, l•',•lix l'ilt'ltl'l'''· .\1ii1Hlilt'1 l•'t···il'l', .IPi"tll TIHnw•, 
'l'e~f,i:l' .\llliiiJ•iJ'I1, I::JI'III'il'" d:1 i:IJJJIJ:i, :\Lillill'l l:e~riJ:I, li'"" ,. 
~il\:1. I \illli.;:JIII 1\lllli'lli/ii•J'~·. ~iqJII'il'ii d1• :\il'ili'ZI'', llii~' l:arl111,;;1, 
:lf:il'l'ili" rJ,, L:II:I'J'ila, \'il11 l''''.':lliiJ:J. ~1,"1'''1'' 1.1>:11. ~:!IIII'"'" 
l.:ol't'{·a. lrinr~u ~la!'!tado. I•'J':ln·~·i~t·o ~:lil1'6, l:iitltU~ 1:aiado, <:~~--
111'1'11."' t\i:JJ'fiUr,;, .\:JYii'J' da :"ilva ,, :"II:JJ'e,; d11,; :"anl.o,; (:!I). 

]t~' J-itli!, po~La Plll di:;eLL"i:;fiu. t' ~('III l'l~l'lilJllitt,;·ÜU Ui>JH'OV:.LLii.t. 
a aela da sr:--;:-;fio nntPr.ior. 

O Sr. :!" Secretario d:i wuL:L du suguiJJLc 

EXPEDmN'PE 

Offi~i"' : 

Du ~r. 1" i:leureLal'iu da Gamara ~.lu~ DepuLttdu:;, rcweL
tendu as ;;cguinLcs 

PlWPOSlÇÕES 

N. 130 - 1!)21 

l) l~nn:;re:'.'O :\:ti'illllal resulve : 
Ar!.. J." .Fica o .l'odcr ExJ;cuLil·o auloJ·izallu a aiii'il', pelo 

J\linisleJ·itt da A:;riculi.LlJ'a, Jndu.,ll'i:J e CuJJUIICJTiu, u 1~redilo 
e,;pceial de l.:Cli'i :tHl:í;)Li!i'!, afint d11 ~uJwlllit· eorn ,\, ~aJJI.u.'l 
& Guln)>., '' a,iusle ault~rizai.l" pulos dctTI'ill.' n,;. U.\1~1, de 
1G de /llal'(;U, I' J:J.:!Hil, de '13 di~ lliJVelllLH'U Llll lllf!SJ1111 annn -d-JJ 
1\JiS, ua i'órJrm nc!J,~,.; cslalJeleeida, pndendu, a seu .iuizn, 
<~bril' ercclitos espcciaes alú !i.SO:i :Lii,G~Uli:l, para da.~· culltJWi
mcnlo :ís olJt•i:;açõe;: aea,;o rcsullanLcs dos citados rlcr·rclns, 
rlcpob üc sali;;J'cilas L11rJas as condi(:õcs ncllcs esLipui:J.das; 
revoga ela~ a;-; dispo:.;;il.:ü~~~ r~rn ~~uniJ·ar·io. 

Cantara tlo.' T'lrpnladn;:, ~:: dr• nr•I'CJnlJr·,l Lle 1.!1~1. -- .\1'
Hd.J'o l1ud1·iuues r/,· .\;r:/'''''"· l're.,jd,•Jtle. - Jos,J .\!1{/11810 
J]e':.('l'l'a dr: 11/etlei'J'o . ..,·. I n S!'CTL'tarjn Cus lu lkUG1

, ~·· tif~L;re-
lariu. - A' C:olllJIJÍoi.'~u de J.liJtalll;a.,. 

:\, j:JJ- .\!l'-'1 

Arl. 1." .Fiea 11 Poder· Excculh'') aucOJ'izatlu a alJi'iJ·. lwlu 
~lilli;;li't'il.l dn J:lazenda. n <'l'<•dil" l'"l"'''ial dP 'i03 :0110$, de,;l i
nado :i :lJ'lflJi,;i,;fio ,, adapl.a~;iiu d<• tl:li c•dil'it·iu Ji:ll'a a llute~·n · 
i~ia Fi.,,~al 'I" Tlil'.'"til'll S:ll'illllal 1111 Eslad11 .,j,) l'<'l'lt:llll\llli~"· 

.\r·!. :!." llr•\'llg·artl_-. ...;~· a . .; di"'PlL..;i,.:LlC'~ t'lll .conlr·:tt•io. 

G~I'IJI:II':t rl11,; Jll'jilil:lll<ts . . :::c d11 llil\'l'llli.il'll du :Ul~ I. - .\J'
'!111/(" 1/"tl,.,·rl'"''" ti,..\~,.,.,.""· I'J'IIoideuLI'.- Josti .111rti(S/O 
}]c:,t'l'l'll t.lc J[t't/eirns, I" ~t"~t.'l't.dul'io. - Cvsltt Reuu1 :;u StH!l'l!
tario. - A' CumJui:;,.:üo de Fi nanou~. 
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()UI.\ !'oi !11Jjl!'ll\'!ldH li j)l'!dt•t'!ll dD ~~~1\aJ!q ll.!'III'Dt;.!l\\dll U 
:ll'lliill sr.•_.;,..:rru 1~·:-:i.·dali\a :t11', u dia :Jl eh: dezr_:lrdl!'tt do tor .. 
1'<'111" :JIIIIo, " qu:li 1'11i •~11\'iad•• ,·, piil>lie:ll;~o; 

. L~IH' l'uj :1dr•ldada a I'IIH'Ilda do ~c·Jwdo ;'t lli'Upn.-;ir;üo quu 
:JJilut'lt.a a alll.'i'lttl':l d<· ,.,.,.d\1.\lc ,;Lqi!<I<•JJII'IIiarn~ 11:11':t " Ho::i-
pi!nl di' Pau!n l:andid() I' r)r• ~. ·:--;pj;n:;liüo; 

l)lil'. fui :lllupi.ada. ii <'IIWiidil do ;-;l)lll\dll :'L III'Oj>ll,;i~.~~~ ·(jUC 
:1111'1' unr "''l~dilu 'iipJ>i<•rlt•·tlkrr ü Yl'l'i>a \1" do ·i>l'<;:ullenl.•• da 
Ut_ll!l't'a, JH'upo..;íc;~~~~~:.: -ql!t' f(t!'Htll t~ll,·tada:-: :'!. :-::unet;ft(l. - In
i.L'II'ado. 

lk•Jli<'I'Íillf'lil" de I 1, l:l':tlleh<':l .l:'cl'll:lllti<~" Ma:;~·iuli, pc
Iii lido '''.Í:illl l)ilt::tiiiÍiill:\1111,; :i i:•>IIIIIIÍ~,;:1o respeelil'll, os Ull
eurn<!Jilu.) que ap!'l!.'l'lli.a, r·ulalivos a Ulll ·m!lo üo l'rul'<)ilo.
A' CuJJIIIIh,-~u LI<~ l;ulr,;liluit·ii". 

l'Al\ECllllES 

11 !'a],, ti<.' c•;;quadra J'••i'ul'!Jiadu, ri1.J Cnrpu rl1J Bombeiro", 
.l<>:ín dP ,\r:ll:,i" l.'oJ'I<'"· no l'l.'f!II<'I'ÍilWlllo sol> n. li, de HJ:21, 
soli('ila UJI•ilii•J•ia til• r·e!'IIJ'III:J. :lil,•gandu que a que g·osa é dt~ 
l:;i~lhl diar·i·"· qlllllll ia ins11J'J'i~ienle para manter-sr, sem t,m
l•allrar. 

P•·<iill<lo i~:I'OI'IIIn<;•i•·>< ~nlH'L' u l'I'CJLlCritnentu, euja ctipi.a 
fni <"rl·iarla :n' ~r·. :ilir:i,tr·o da .lu~liça r Negocias Jnl.eriorc.:~, 
iJ(II' offkio li. li. de ~I <i•: ,;d<!llilll'O clc,;lc anno, re0ebeu, mn 
l't'"l""'i.rt, " 11ifli\J':idu Pre,;ir\l.•n:<~ dl•,:l.a l~ommissão, u~.quclla alta 
a1;tur·ida<lc adiillinist;·al.il'<l " '''f!'l.lilll•.\ oJ'l'il:io: 

".EXI<l<>. :-;, .. .i'l't~.,id<'lll:• da r:nnunissão de Finan\':.lS du 
,~,~na~~d Ft~dPI'al .-- Tt~nlw ''· lHJnl':l d(: informal' a V. Ex., Cill. 
r•·;;t,osia ao uf'f'it·iu n. 17. <!1• ~I <i·· ,;t•lembro proximn ·findo. 
ql.l<' ;1 l'<'i'ol'ma •io who <J,• ''''<iii:J.il':t do Corpn ele Bomhcit·oG 

.ti•J J>i,-lril'i<> Jo'c•d<Tal. .lt><i" ,1 ... \<·all.i" F<li'IC~, fni concedicla nos 
t<·J':<tw' d:: III'Íilli'ÍI'a t<nr·l,, d,, ::;'[. 1:,7 do rcgul<l!llt'IÜO appro-
Yndu jll:ln dt•ITt·l.n n, ~1.1\',:J. ilt• IK <i•: outubro rlc ·!!li J. c nii.n 
n;•,; da '''~ltltda jJ:tt'l•· <i<' lllt'''itln at·l ig1•. pot•qtw rln laudo rc
~!WI'f.Í\'t! d1• Í!l:-:l!H~I't.:i·\11 d1_~ :O.:i\!h!1~ \~l\1\~(a ilt)l'l\tl~ qnn (I CnLfl0 <~aH
tiÍd:tlu'Ú l'dut'ill« i Iiii ia n<lqtlll'Ídll, <'III :-<l'l'l"i<,'O, n mulcslm quo 
11 Íll\iilidllil. 1\ll;tlidll 1:\1 do<lllll<'lill\ <iPI'Í:l decJÍJI:\1',-C<lt\1 Jli'Cf'.t .. 
~;l•l, u ado !!1• !-'f'!'\'it:o t'lll qtw iilM-IIm do~ pllenonlt~~)OS lllOl.'l>i · 
d•\::; t<l'('l!\'1'1'11. Cn\'!1Wiith\.l( 1. l{ll•' ~~· !ol't\H\'il IH'('.e:-:s:tr'!O r.rn 'Ji.\Ct) 

li:•:' I<I'PJII'II\" 1<•1'11111.-i d:rqtl<'il<• fii.-;po,.;ilil'u J'C;;"lllan•l'IÜHI'. i[UO 
l',l\1'/.;"il a ('o:-dla:· da 11 :\j\1'(':-i:;flu .. ad.o de scl'Vil~~n.'~. 

'!0:111 I'Íl'ilrde dt• l"'tlidn dP J't'<'uMid<•J'açfín L!n cl<t><paebo QUIJ 
llllttil'ul> a l'l'i'lll'lll:l 11''' 1<'1'1<"111.; ,•iLacln,, foi o r~allo dr· r~q11adm 
.1!\tl'Le~ ~LdJin~Llidu (t no1·o ínspüc<,\ÜO de saudo para erteito do 
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Jllt:i!llti'Íil tla llll'SIII<I llil.ô kl'lllliti da :-iCJ;UilJ<t )ill!Ü' do cliii,POS't
! ivo ,i;i ''"i''•l'ido. () 11111'11 lauilu eon:;ig-nutl f!llt' 11 ntolt~slin liai'Ja 
,..:\d!l adqllir·idu ~·1!111 I'OI1.·H•qtiC'IH'Íi.l do SPI'\'ii~~O", t!XjH'L\:-l~flO, ~·s:.;a 
fi III~ vinl1a t•rn :;u]Jol.ituil:ão ú ClllJll'i'gucla ng laudo prtmtLJI'": 
"nm st'l'l'it .. :"". Hcsullun," t'lll.ão, set· pt•ol't•t·ido de,;pacho man
lr•ndo a l'd'lll'llltl nttllu lmv'ta :;'tdo conccd'tcln, :;oiJ o fundamt•nto 
de que o noYo latidO t•m mula ]Jodia all.crat• o modo por· qt.l•! 
foi l'eila a eun~cssãn, parecendo que antes prncut•twa llcn~lt
cim· o requerente elo que cumpl'ir a lei c teansformar, ass1m, 
111111\ reforma excepcional cm reforma eommum, na q.u:ll fic~
riam cumpreltcmlidos lodo fiUS prctcndcnl.es que amda ntLtJ 
tivessem u tempo nccc.ssario para obtel-a com o soldo por· 
i llll'Íl'O , 

Eis o que mo offercer- informar a V. Ex., eom rela~'ãu 
au~ motivos que ,justificam a reforma cm apreço. 

lleiLct·o a V. Ex. os meus protestos ele alla e~tima o cuu
~id~rar,:ão. - .ToU(JU'Í'In PcYI'I?Ü'a Chaves.". 

A' vista clc~ta i!l'['ormaçãu, o Jlelalor solicilnu novos esela
J'I~eiincnl-tl~ 1111 Sr· .. \lini:'ll'!l dii .lll><linl. l't'tpin da r,·, dr~ iil'Tit'iu 
do rel'el'iritl eaho de esquacll'a, C) ct'1pi'a dos lanllos ·lc inspccr;.iil' 
tio sa11rle a qur) o mesmo fui sulnncLI.irlo, por parr.~cr que a 
l'cfnrma lltn l'üra conccilidu eontm a Jla:,;t'anlc di~posit;ão da 
spg·unrla pat'io do arL. Jr,i elo rcgulamonLo, para o IllCStnu 
corpo, upprovaclo pelo decreto n. 0.0~8. de 18 de c.utulH'O d•! 
10.1:1, que assim determina: 

"nms, si a inva!icJ()~ pt·ovtím ele lesões, desasl.rcs, mo
lesLias aclquiriclas cm ado do servir;.o, ott c'Jn cmtsfNJ'IWn
cia de sC1"Vi(!U, scrfto reformados com u soldo por in
teiro.". 

JJ:ste mesmo arL. Hi7, ciLada, estn):~olccc nu sua JH'ill!cit·a 
par til u se.:;uintc: As JH'aeas que se inuitilizm·om antes rli: ~!J 
aunos de servit,:o serão t'cl'ormadas com tantas vigcsimas pat·
l.t•s do rcspcclivo solclo, quantos os annos do ser1·iço; mag, el.e. 
c~cguc-sc u segunda parlo acima l.ranscripla.) 

lla, pois, que eonsidernr o seguinte: O IJCLic·;onario J'oi 
sttlllllct.Lillo a duas inspc~~~ões ele sauclc. Na primeira, cu118ta 
que cl!e havia adqnirido, cm serviço, a molcsLiu que o inva
livl.ou. Neste primeiro laudo nüo foi prccizado o acto da sr:1·
·v'i~·o ele que trata o art. Hí7 citado. 

No segundo laudo tle inspcr~t;ão a qne cllr; Joi suiltne!.l.it!u 
<'onsl.a gue a molcstín. havia sido udquirilla em conscquelteia 
elo Sel'VIÇO. 

Não obsl.anlo a allog-a(:~o elo !Jont'!Hio Si'. ~Iinisl.t·n tia 
Justiça ele que o novo laudo e·m nucla podia alLct'al' n modo put· 
quo. :~ni J'eiLa :t eontlessüo, parcr:cndo r]UI' untes JH'Ot~llJ'UVa bc
nofwmr o rcquor·mil.o do que cntnprit· a lei, e l.t·ans!'ormar· 
asún1, uma reforma r.xecpcional Ctn 'rcl'ot·nm tJOrntuurn Bit 
fl:!-l\1 [icarium cmnprchcnclidus !odn~ ns pt'Cicnclcnl.es que ;littdtt 
1,mo .livessem o Lempo ncccssa.rJo pat•:t obl.~l-a eom o :;oldo ,JHJt' 

mten·o. o cabo ele esquadra reJ'ormaclo, ü vista tios insophis-



rnavr.is termos rio Heg·irnr!!tlo, I.CII\ r.lirciln (t t•cJ'orma com n 
soldo por inteiro: 

i'.' Porque as prar;as que i'l! inul.ilizarcm antes de 20• an
nos completos rlo Sr>I'Vir,!O ;;m·üo rel'ot·madas (2" parLe) com o 
soldo por inteiro, si u invalidar. provier de lcsües, cle.saslrcs, 
mole:'!ltias nrlquit•idas em acLo d~ serviço on em consequenC'ia 
ri e serviço. 

!Ora, o novo laudo junto ao processo diz «que o mesnw 
eslú incapaz para cnn Linuar nas filei eas do Corpo por soJ'1'rcl' 
de l.nberculose incipiente, molestia o.dquirida em conscquen-
eia do serviço. · 

2'. Os dous laudos são accordcs em utLeslar-lhe a sua 
incapacidaclc cm collscqncneia de uma molesliu adquirida cm 
virtude ele servir;o, c moleotia parn. a qual a legislação social 
de Lodos os povos h oj c I em rl ibpos iç:ües cspcci acs, ussecuJ•a lo
rias de ampai'O da J'amilia, do bcur esLat· cJ,·, individuo, outm·
gando aos enfermo.> I'I'I'Lo;; favores cm bencl'icio ila sua l'IY
;.;inne, ltospilalizar:iin c fixando I'C'eUJ'ôOS. Assim la111bem a 
Hossa legislação, em muito~ casos ~onl'orma.ndo-sc com os 
princípios moderno.", .iá consa:;;t·a m•:diclas da mesma naLm·cza, 
como por exemplo, sem sahir da causa, a disposir:iio qur n 
nt·l. lüZ do mesmo Reg. prescreve para os que ::t,dquirirem a 
llillt'I'I'Uioso pulmonar. 

E no art. 163, seguinLe, se diz: Si findo o Prazo ele rlous 
:mn11,; a pra<;a nãn csLivct· inLPit·arncnLe rc~talJelecida, o que 
AOI'ti confirmado mn inspcccão do sauclc, tet·Ct a reforma nas 
condieões da, 2" parle elo arL. 15i do Regulamento si a rnoles
t'ia foi julaacla incurava!. 

3". O cabo ele esquadra, seg-undo a sua fé de officio nn. 
qual e>onsla assignnlarJos scl·vicos prcst.nclos com dedicação c 
esforço nn. cxlinc~ão de diverso;; incertdios, no período ::~;:;udo 
da epidemia ele g-rippe, não se tendo poupado a fadigas, fosse 
qual fosso a funr:~ão aponl.ada na Larrl'a ardua c honrosa que 
coube ao Corpo onde sp revelou a mesma ac.Lividade, dedica
ção, carinho e amor. pelo llLW l11e foi consignado um valo de 
louvor, auxiliando assim ci'J'icnr.mrnto a população o o Go
verno, ficou, clepuis rlc crt·ca clr. Hl annos do serviço. inutili
z:ulo; a molesLia de que c.>lú sol'frenrlo o impede de t.rnbalhar 
e rr.-qurr cuidados ospcciaes, clrsvclos mesmos, que outros en
fermos. mutilados até, não nccessilwm visto como a sua mo
lest.in não é facilmcnl.c conl.a;;iosa como nquclla. 

Demais, si as praoas que en formaram r. J)Crtcnccntes n.o 
Corpo do Bombeiros. depois de dons annos rlc sct·viços não 
.:sLivorcm inlciramenl.c reslabo!eciclas, Lecm direito {L reforma 
f!Ol11 õ s.oldo por inUro (si a molrsl.ia fór jul·:;acla incuruvel) 
(a ri.. 163), r o mo é possível neg·nr rssc direir.o n.n pcticionario 
que. iuvaticlo. incurnxcl, porlanl.o. da molcslin da mesma nn
f,\JI'eza adquirida cm eonscquencia rle serviço, prest.on scrvi
ens no mos mo insl.il.ulo pcl'io de 10 annos. 

A clispnsiçiin do Re;;ulnmonln ciLaclo •í t.n.o cln.ra quanl.o 
r.xpressn c não hn. pois, 1wr..>ssidadr> fl(\ inlet•pi·CI.ar;ü.n. ,\o pr,
t.icion:win ns~isle o rliroil.o que llir> ennl'm•c o rli~pusil.ivo dn 
que LJ·:tl.n a ~· pn1·lp rln n1·l .. Hi7 rln lln'l!'ulamrml.o approvado 
:pelo de!'·l'I'IO n. \1,0\R, rlr. IS rll' oul.ulli'O d11 Hll•l, p11ln que é 



a Í:lilllllli.,siíu tJ,, Fin:JIII'l\S 11,• p:ll'l'l'rr· qu'' sc•ja n.ppt·ov:.trJo o 
segui11IP pt·o.it'l'ln d" ,,~·;: 

O Congresso Xn1lional clncwcta: 

:\r·L nnko. :\ 1'1\l'nrma. llllltr'Pdi1la no ('alio ill' rsqnadr·a do 
r.orpo clr Bofll'bi)it•o;; do Di>lril'!o F1•dt•ral .Toiio dn Ar·:mjo Fm·~ 
tes. ser:\ ele acr~t,r·llo cnm a.~· rar/,, rln nr·l. !Gi" dn lle:;nla
mcnln '/111' liu.ixou ~.·nrn o d"''l'l•!n 11, !).fl.\:0:. di' 18 de oirl.uiJJ'O 
i.lr• l!lll. :illf'iiido-."' pur·a i.'·'" ,.,,, III''''''''·' rios l'l'l'di/ns: rrl'oga
rla.s as rlisposi1.:íir•s r•rit enn /.rnrin. 

Sala das Cornrni.~si.ír>;;. :.!:1 d" lfiiVf''llrllf•o r!f) !O~ I. - :\l(r•J
tlo H!.lis, l'r•nsiden/.1•.- ll'il/1'11 J/ar.•/rrlllo. lll)lalfll'. - Praw:·iscu 
Sâ. - Jus ti Ji'usl.'i'tiO. - ./111i11 1-!/1'11. ~- l'r:sJJ'I/I.'iu ilu A /Jrell. 
Jllolli;. Sorln'. -- 11•'1'//ltrrlo .ifollh•iro. - .l11s/11 ()ft('/''/1/0rtl, -
Felippr: Sch111irlt. 

En trandn cm rlrlhaf.c, n pr·ojectn n. 100, de 1921l, cnncc
clonclo üs viuYas e J'illms dos nl'l'iciacs o inl'el'iot•cs fallecidos 
no nau !'r·ngio do Soiilllür:s, os faY:1l't~s elo que /.m.l.a o decr·<Jln 
n. 2.G12, de :J rlc jnncii'O tln Hl/2, c o sn!Jsl.i/Ltrl.ivo n. Hlt, 
do mc~mo armo, rlr</'crinrln n reqitct·imcttl.o nm que n. Jrl:\ 
T. do Casl.r-r' c mai~ sc/1) lim·deir-os de o!'l'ieincs victimnrlas 
no naufi·ag-in LlnqtiPile monilor pcclcm irlenLicos :favn!'es ''11 . 
1orgarlos ::ís famílias elos 111'/'iciaes murlns no rlesns/.rc elo 
Aqnüla/um., n Sr•. S"arcs rins Santos snlicilott a voll.a r.ln~ mes
mos pt·o,iccl.o~ (t C•.llnmissão nl'im i.lt: que csla amplie o seu 
pa.roccr·, nn senliclo de serem conhecidas, elo accrlrdo eom tW 
infor·maçúcs officiacs, prcsl.nrlns pelas rcparl.i~úcs compcl.on
lrs, cpracs n;; ponsinnis/as qur. cslfio no cn~o de reccllor os 
JavMos elo t•cferielo projcclo de lei. quanlo recebe curl:t umu 
clcllns. actuulmontc, quaes os vcncimcnlos que lho serftn cDu
ccdiclos pelo augmcnlo lli'Oposlo, c bem assim qual a dc:'pcza 
annual que rr.su!l.urú ela nppt·ovnciio elo projecto. 

Em rcspMta no oJ'ricio n. 1!lG; elo 28 elo ,iulhn rlrsl.o annn. 
o Sr·. !IIinisLrn da Fazenda cnmmunieou ao honrnclo Sr. t• Sc
m·ctario do Ecnacl~r (\IW esl.iiu no ca~o do rcco!Jct• os l'avnt·cs 
consignarlns nn prnjcel.o: DD. Tda Figueiredo ele Castrn. fri
n(.a rlc Oliwira Fet·nnnclcs do Barros, Arlelaicle clns flrtnl.n~ 
Bcixns o Corina l'inl.n Cuvnlcnni.D, qtrc pcr·rlt!!Jcm aelua/rn~nt.P 
as Jlcnsúcs mrns::tt),; de GS:J$:J:Ja, 210$, :.!20$ 210~ rcsprcetva
mcnlc, pa;;snnrlo a perceber·: I. :til!l$!HHl. G:l38:i3:J. liHi*!lOli n 
(i:l:J$333, o qrte clnr·ú um nur;·rmmtn annnul elo 2G:úH$D7:J. 

Assim lunlo '.1 tn·imcit·a elas pol.icionat·ins vinva rle oi'J'i
ei:tl ele palen.lr. Sttpct·ior· qunnl.n ns dctnnis J.or•i1n peln pi'O,i''L'In 
um hencl'icio i1JH'Ceinvel. 



A Connlli~~n,J t 1e J•'irrnnr;ns j:i lr•rn volr• conhcr.ido sob 
a.~.,r;rnpLn, ~<'lldll, fl"'' iss11, ,J,, p:u·Nt)f' qrw ~~·.ia arlnplado n 
~rr!Jsl.iltrtivu. 

Sala dns Cnmmi,~iir·~. 2::: dr: n"vemlrrn r!c ·!H:2J. - A.l(, 
Ellis, P!'esírlf.•nlr. .... Ji'diT;JW Sf'iuuitll, Ttclat.fJT'. -- Josli 
,,·r:IJiu. ~- MI' ui::; Su,ld. - .. .fus!t, C!wrlflulll. --- V•!S]iUcir 
tl1Jrc1t. - B<.'l'ilrtrr'r• Jlonlr:iro. 

P.\!ll·:c.rn·: 11.\ ~-·~Y.\J;\fi~S;\r~ nr: Fl~\:\f..:.-\S x. 7:3r>. Dr·: /!1:2Jl, .·\ 
SJ: El:l'i':lll·: 11 P.\llEt:r;r: SIJPII.\ 

A' f~nn!rni:-:f'fin dr~ Finant.·a . .;; J'ni pr·(·~enln n l'Nprcr·i!nf 
Prrt qrrc• D. "Idn V. dP C:L..;fr•r, r• n1ai.;.; :-:ele \rí'l't_lf•irn' de (, 
('ÍilP:-i \'it'l.imru!os ~UI !lHirl'r·i.q.jÍtJ dn tnnnilnr· Sr)lf"Jfu)es, pPl 

fl!lf' '<'ÍIIIII I.'Xit•!ISÍ\'fl.-< 1111.< !IP!'rlf'Í!'IlS fiU([IItoJ](•S rd'i'il'i::te.'< 
rirt•::nJo~~ l'ilVt"•I'Ps purwNlidu~ un . .;; ltPl'deir·os dos oJ'J'icinPs 
:\1'111:1da. l'ir:! inmrlr~< 1111 J]r•.-<a,;lrT !],, enenr1r'nçarlo Artii'Ídolm. 
IIII. rii'/'I'.S:l rl~t ]f'Í 11/.h l'r•\'r,J I a,; rif' 2:·; dr llto\'PIIliJI'il e 'il1 c] e 
Zr'lllhl'll dl~ I 9::!11. 

Os l'n1·nr·""·' n fjiiP ;:r r·rl't•J·ern n;; rrqnnrmücs siin 0~ 
,:·llinlr~,; rir• ir~: 11. ~.f)l,~, tle ::rir: iancim do Hl12, q11r. manr 
p:~g-:11· crn drtlll'" pPins l.nhrlln.s r1'111ío f'Jil vig-n!' ns JWn;;õrs 
Jllr!in sr.rldo. n que 1i1111nrn dir·r·il•r :1s vinvns. fiiiHlf' menor 
I' ir:., dns 11!'1'i1:inr.s da "\r·marla vidirnnrlrrs n:\I!IH'ilf' drsn;:; 
P nn ;lf'l'rza da lrí r:arpJ,~Ila.s l'r'vnllns. 

A Cnmmi~sfio rle .T11stit·n r• Legislação ouvida prime 
.srrhrc o ob,jcclo tlc~;;o J'C!Jilf'l'irn:mlo, clofcrin a pr·cten~iln ap• 
:<f'lli.nnrlo o [H'O,Írelr• de lei 11. 100, deste nnno. 

A Cummissãn r:le 'F'inan1;ns ac:ccitn os consirlcl'ancla 
Cnmrni;:sãn tle .'fn;;l i1.:a r• Lr•gislar;iio para rkl'cr·ir· o r·r.qtw 
nwnln, apr·e:?Cilln.-Jn, pnr'l;lll. no pr•njccl.o n. 100 o ~P.:;1.!Íl 
Sr!lrslitrrl.ívn: ' 

N. un - 1 !J;?n 

:\r·l igo uniru. A cnnlar· da dala ele.~ ta Ir~ i. fíearn c"needid 
:rol., lif'!'tll'íl'r)S rins nHir,íaP~ qne fnllccc!'arn no na111'r·a;:rio ' 
lllnrlilorr• Sol-;i!ll~r's, (]III' PSI il't•r·r•m nu g-ozo elas pcnsüt>s rié me 
solrln rlcixada~ pnr nq11Clle~ ol'l'ieiacs, ns fnvorc;; rla Joi n1 
ll!l'r·o 2.512, d0 :i ele ja11eiro de 1!120; r'cvognclas a~ r.lísposi~õ 
l'lll eonl.r·nr·in. 

Sala rins Cornmi.ssüc;;, :.10 rlo dczcmbr·o rle 1fl20. -· A.l(rer 
1:'/l!'s, Pl'r~;;ir!e:nln. -· Pr:liw Srhimldl, Rolaf.or. - Soo."es rb 
:;m;/o.i'. - ius!o Clun·wo'nt. - lJ•:rnordo :1!onlr.:irn, - .lo: 
D I ' ~ ~;1/Ze ''"· -t,nu::;.o .. y,r Jaymc. 

PO."I'f'''l' .tio (.'nmnr:h•stiu t/1• Jusli,•a e LP(tisf(lr•tiu '11. r:l!l.'l, '' 
I f!:?n. 11 que sr re(t'!"r o tmrr'rrr xu~rn 

D. fr)a jo'jg·llll.ÍI't'dil rir• f:a.<]t•n L' 1111]1':1,'< VÍII\':lS r fíiiJo;; cJ 
nl'l'ir·h•.•; r• ini'I'J•itU'I'·' 1]111' jli'J'r'J'<'I'illll 1111 narrfrntdn rin mnnilo 
Sulimr~r·s, r~t'dr\rn nn Cong·,·r~.;.:n Nnl'innal {pi!~ a~.; cqtli[mr 
para 11.; r•l'l'••il•--. 'tln pr•r·,~~~pr;ii" r], llli'llilt•pÍ•J c mrin srrl<lo. ú 
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ú~ ramilia;; dn.~ \'irlirna.~ rln drsnslre rio rnr.nnrnr,nrlrt Artllitllll•tll1, 
do Onm·ati/J,. da ,.,~,.t',lla fi"' n~:u·inl1nii'M rm 1010. A r:om
mi.~.~;io pediu inJ',-,,·mnt.":ÍI'i' :111 i'odrJ· .l~Xf'Cnli\'11, n l'f'"Jl•'ilrt, ,; 
c~l.e, l'rspnnr.lend", mandon a l'f!ltli.;iÍn das l'iclimn~ fi, ,<.;,,,,. 
mric.ç c rleel~trcn! (jlll! u~ vnnt.nr;em qne plcit.enrn a~ ~IIPPII
enn/.cs, .-:fio a>: cnn•:lnllif':' rio dN:J•rtn n. 2.5·1~. dr :i ri~ jancil·: .. 
rle 1!1:12, qne di;;pi'n•: 

«,\rl.ig·o 1111ieo. Siin png-n.o; em dnhr·o JW!a.o; laboJin;.; acl.n1r·~ 
n.c; pcn.süc•s do JIH!i" .-:o!llo a qur. I iwr rlir·nil.n. d1~ :wcM.-Jn con1 
n leg·isl:li;:'ío vig-nnlf', :i>< YÍII\'Us r. l'illlo . .; nu'nnJ·r•s ou, pai~ in
vnlirlns fins nfl'ir·inr•s da :\J·marla n10i'l.o;; nn r.nmprimcnlo rln 
dever. a llrn·dn rio t:rwnl!I':'!Cndo .~.r;wirlniJ~n. por ncr:tl;;iün r.ln 
rlc:<a~lre que n pe:·riell. e na ril'l'r'l.a da ln1 nas revu!l.a.' rir 2::1 
d1~ ll0\'Cinln·•• '' 10 rln rlrzrmllr'll riP ·lfJIO: 1'1'\'r•p;ncln~ ns rlispn
~ir,õr.s P,l)) C•Jiii.J':II'ÍI•,,, 

Or·n, vi::! inm rln deVCI' /'(li a licJ•nica tl'fpulaçiio dn So
lhwhs qrw J'icu11 ~ep1rllarlo nas agnas lr.mrwsfl!o;;a,; ci11 c~l"· 
«Polonio~. ha mais de vintr• r niln nnnn;;, r. por i.'::<n nfiu 
vomns raziin pai':\ qnr as lumilin.• rios C(llr l:i. ficaram. ltlll!l'f' 
cb Pnlria. 11l1n dnvnm lnm!Jnm g·nsar dn.o vnntagrns dn rlrr:n:l•! 
cilnrln. Srnrl" as;:im. a Comm1s.~fio rlr. .Tnslit:n, c Lr•gi.'<lar;iío 
offpJ•rcru ú ,:nnsir!PTW~~n rio Sronar!o o ~rg-nintc 

PM.IHC:'!'II 

N. ·Jon - 1n2n 

O CnngrMsn Nacinnnl ür.crrl.n: 

Ar·l.i~m nnien. Sfio concerlir!n.~ {ts vfuvns r filho~ r.loR offi
cines fnlleiclos nn mn1rra:::io rlo monil.nr Solhntir:s ns l'u. · 
vu1·cs de que I.J•al.n n rlecrclo n. 2.!it.2. rir. :l de ,innrirn rlr Hl'.lO: 
rrvog·nrlns n;; rli;;pnRJ(;õr.~ Plll cnniT::tT'in. 

Snln rln~ Cnm,lli.'<.~Gr,, n rir rlrzmrrlll'n riP H12fl. - Arlol-
1lliu Dorrfr•, PJ·f'sir!Pnlr. - Jfrm:l'ir·'io r/f! Lar·~l'r/11, flf'iflJ.nr. 
&usel!ir. tlr· Antll'nrl·.". - Jlnymunrln rlt:' Jlirmu/a. 

A' Cnmmissiin rle Finnn~n" fni J1i'P~rnl.n, pm•a rmiUiT' pa
recer. n Jl!'ll,irctn rln Sr!nr .. Jn, n. 117. dr ·1!120. mmHI::tnr.ln cnn
tal' an mn,i111' .Tu;:J.ininnn F:liJ,.;In 1if" AT•nrJ,jff, pnr•a mrlilrl!'ia dr! 
~1.1:1 rr.t'"rmn, nns l.rnnn;: "" :u·J.. Hi ria !Pi n. 2.:?!10, dr• ·1:1 do 
cil·~rmllrn clP I !I III, n l.rrnpn rm cltdll'n drnill'l'idn i.IP 2 de 
nl11·il rir ·!Rfii n ·/I dr mnin rl1! ·J~fl!l, 1.' nillf'la •.IÍI'f'I'S"" pr.J·iodos, 
no lnlnl rlf' 1111'1 :lllllff. Sf'i.< nw?rs P ,. niP r !J•e." dia,;, 

O prn,jPcln J'ni nfl'rJwit!o pi'ln r.nmmii\~Üo ele Marinha e 
Ollm'J'll no [l::tl'r.ccr n. 03!1, rlc 1920, 
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Exnminnnrln ns parnis rela! ivns an ass11mp!.n, vcririeOII a 
Cnmmis~iin r.if' Finanças qn'r o peUcionarin snlicil.ou súmrniP 
:1 cnnlagrm, pnlo rlnhm, rln l.empo rlr! srn srrvi~;.o de gnerra 
rln Parn~nwy. Plll nm bal.alhfin ria r:11arrla !';acinnal, cslacio
nndn na nnl.iin Pmvincia de Mal.l.n Grosso. nos periorJM cln 
:IRfii a 1.8ô9. Os demais periodn;; mcncionadns no projecl.n 
fMam-lhc mnncladns rnnl.nr :r,cJa Cnmmissão ele Marinha r. 
(),ncrra pelo moi ivo r! c ronslnrcm da fé ele officio rio reque
J'nntc, de conformidade com o Dcparl.amenlo Gent.ral dn 
Eliüi'Cif.n, niin sr. conformancln, pM1ln1, o Poder Execnl.ivo com 
r.ssa contagem e c!Jnganr.!o :1 conclusão muito diffcrentc, do 
accrorrlo eom r. par()eer rlo Sllpr'ümo Tribunal Milil.ar, publi
rndo no Diarin (J((irirrl rlc H! dr novembro rlP 1.0:!9. 

Esta Commi~siio, considerando que o pet.icionario com
provou o ;;en diT·ril.n {I comput.ação rlo !.cmpo rclat.ivo an pe
riorlo dr 1867 a I 86!1 (qnntro annos, dous mezcs e vintr r 
quatro dias), cnm mna certirHío do Com mando .SupP-rior da 
Gna)'(la :\acional. no Estado de MnU.o Gros.~o; considerandn 
que, sommado esse prazo de t.empo ao de sna reforma (l.rinln 
r' cinco nnnos. seis mer.r~ e um dia) t.em o pe!;icionario o cli
rr.ito de gozar das vantagens elo arl .. 16 da lei n. 2.2!JO, rir! 
Hl~O, é de ,PareceJ' que ;:rja n]11rwovado o projenl.o com a .~r
~lllntc em onda ao arl;i,;m unico: 

Artigo nnico. Supprimam-sr as palavras: e ainda os di
versos periorJns no total rle 11111 anno, seis mrzes e 23 rlias a 
qnc sr rrferr. o Departamento Central.» . 

. Sala das· Com missões, 5 de outubro dr 1!121.. - AlfrNln 
F.Ws, Presidente. - lrinrm Machado, Relnlor. - Francisco 
Stí. - .lnsé Ensellio. - PPiiJ1Jl~ Scltmidl. - Bl'1'7101'rlo Mon
teiro. - llfnni::; Sodré. - .luslo Cherm.on. - Vespneir' de 
'Ain•en, com rBst.ricGões. .Tníin Lura. 

f>.1nllC1lrt DA COMMTRS,\0 m: ,\TAni:\'HA E GUF.rtnA, N. !138, Of 
1[1!!0, A' QTll!: SE l~E~·ERE O PARECER SUPRA 

O majrr Jll~! inhM Fau-;to de Araujo foi reformado com 
as mmos, <;ciB n;r,~~ c un •. :Jia de servicos, conforme o cal
culn fel to na Sr!er•el.~r·ia rln Supremo Tribunal Militar, na 
vigr.nria rin Jni ~· 2·l7. de 1!i de dezembro de 189-1. 

P8tle an c,ng-tr;,sn mcll~<win ele ret'orma, nos termos do 
nl'L I G da Ir! i n. 2.2r::, de 13 de dezembro de 1010; que 
manda pngnl' a•.>~ ol'!'ieinc:. v.:teranos da guerra do Paraguay, 
que r.nnlnrr.m lNii,: ele ltü :mnos de serviço, os vencimentos 
da l.nbr.lla qnn haixnn rnm a mesma lei. 

Para que es!.r orricin! possa gosnr o beneficio nella con
si:;rHldo. int:li~[ll!l!~Wcl i'C 1.0rna que lhe seja contado pelo 
dubt•n o l.emrn a')onl.nclo c,n sua petíoão c o de que se 
occLIPfl n nviH: do llliuiAI.n:';o da Gncrra, de 1a de novembro 
de 1!!1!1, ·-

Pela ~r.PI.idií.1 qnr .irml.n, rl~inrla de 18 de marco de 1918, 
pns~nrla fliW nrde•n ~~~~ cr"nn•nnrlanl.c superior !ln Gtmrda Ne
cional dt• Mui tu nrno.-o, ,.,\-sr. f]nr. n pct.ir.lonnr•io serviu, 
como praça r.la l'ln1J'.i<l Nueional, no t• 11aLnlllão provisorlo, 
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"''gnnizacirr para (il!i'r''a ria c'tlarln do Guyab:í., capital da. cn-
1:1u JH'ül'rncia dr~ !\la~ln Grc,-;n, dr~,;) de abril de 1867 a 14 de 
Jttai" de i8\lli, lt'l!!t."1 qrr··! r~"nlar!n pelo dobro dt~ quatro. anuo~. 
dous mrzos e ~~:, :lia<. ::.i r·":'VI!!ll.nra nrw foi este per10~0 ~·~ 
ennrprrl.ado na rr• ri~ ofl'ieio p:m1 o el'fciLo de sua anLISUI~ 
,-Jade dü prnr:n. 

E' cli! ju~l.ic:r que ~o Jlrr.: enn/.o pcln clobr"o o tempo . de-. 
coJ•rido dn 2:-i d~ :!'rv.~reirn i] r 1 SS!l a 18 ele maroo sesumte, 
:!:?. dias r>lll qnr ~r!'l'in na,·. Jnrcas elo cominando do general 
Jlcnrlnr·o ,, por :·a .,·nr rJc.•ta rlata a 17 de agosto ~o mesmo 
mr1r•r, por niío e:'!L<H' I:r·r:.varln que, ncsl.e clecurso, tivesse to
mado pnl'io n:b n~WJ'nr.:üe~ 'lo Daixn Paraguay - l!'az parte 
da !,;uarn ir:.~n dn r·~r ;>\I n! cb P rnvincia - Conte-se-lhe pelo 
rJ,]Jl•n ,-, t<'llrl''' riPl'nJ•r·irln cir' 5 elo abril ele 1871 a 9 de ma.lo 

- ~ngui11le, um nwz r_· quai.ro rliai'. cm que fez parle dns i'or:-
1}:\~ d1' r,et~l:pnr:in nn ParagL:t·~r. 

l'r'•cln f'r·r· l~trt,lrrPl rnnl~rcln n pcriodo ele 22 de abril de 
JOO:: a ~2 ri·~ ;tiJril r]r. 1\ll!!r, rm que serviu, segundo affirma, 
na ••xporlir.:n" eor.nr1:1nrJarla rDln :;onerai Sampaio, um anno. 
,iustn. 

A;; clil.'"lcrenles parccli:•;; rrmnidrts clüo o seg·ui~'te lre
,;trllarln: 

'I'PI1liJ" .-!e :·r•!'nrnrn, ::;; :;nnn~, sei~ iüezcs e lll.'IJ. dia, 
Tc•!11JJO r.lr~ 2 dr a!:rrlJ i.lc 19G7 :~ H. de maio de 1869, 

fjllflil'll anll•)S, dOU3 !Ti0Z(I.'i 1.' ?ft diaS. 

'l'cm rJc r. ele ::~h:il :1 0 do maio de i871, um mez e 
f]tral.t'•J dias . 

• 
Tempo de 25 rb J'cYerciro a 17 ele agosto de 1889, cin...., 

co mczcs c ;;z di::ts. 
'l'emro ele :?2 dr abril de 1 903 a 22 de abril de 1904, 

um armo. 
Total, •íi ar.n.n, lres m•'Zes e 21 dias. 
O Departamento Ce!rl.n• du Guerra, como se vê do 

r:oni'!'Onlo junto. pu!Jlicaclc· no !Jim•'io Ofticial de 18 de no-. 
vembro de Hl Hr, ~.;nlPrtclc quo devem ser contados os pe~ 
l'ioJos requeridos no lolal (le um anno, seis mezes e 
:!3 dhl3t•, . 

E:;t·~ r~sultuiJo 'ajwnas dit'Iere em tres dias do resumo. 
exprrslo em que t'ni contuc!Cr crm os períodos acima, Q tem...., 
IK· ~r.r·vido no 1 · h:1lulhüo provisorio e de que não :faz men...., 
t'i'irr o cleparlamcnl.n p:rl'cepnr]o que só agora é semelhante 
~e1·ivr!o lcmb!'aclo r dcviclnnrc>ntn estimado. 

Cr.•n,ém rwt~r quo o Supremo Tribun.al Militar quan~ 
rlo lr:ve clr1 fallnr so!.·rr: o tW'•Jrnptp chegou· a conclusão muito· 
ri ,i rr,,r·t'rllc dn um mHrr:r mnr.Jo de calcular. A' vista do que 
f~ca e-";pnsln, t~ Cungw~~o •. querendo favorjlcer o peticiona
no, Yüilro ':CI'I'icl"l' r!<>. Pnlr ~. pórle mandar sommar ao tem~ 
po de surr r·c forma o~. ar,us :mnos, um mez e 12 dias, con~ 
taclrt:< Nll dnbrn, s~J·v:dns np 1 • batalhüo provisorio do 
Mal.ln Gt•nssn, o T'I'Irs ''~ pe·r!nelns a que so roporla o Depar
l.anwntu Cr'!li.l'trl rh Omrr.·n, isto ó, um anno, seis moZO$ e 
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IS rlia;;, ]JCI'fazr!ndfl, :t,:~irn. um J.olnl de H annos, tres me
Y.t'.' r• Ji'; r.li:~>;. 1\:.tf! !•"ia o :·'l'JlplieanLt~ ao f,'OSo das vantagent?. 
en11lidas nn i11l. Iii ri:\ !f't eilnfla. 

:\~sim, u Crnnrn:~f:iiu r!i' 1\Iarinha c Gnerra orrerece á 
O•Jnsidut'al)uo dn :3r•n:tdri 11 !Jf'guin te': 

l'r\Cl.TilC'I'O 

N. 1~7 - 1!120 

Arl.i{.'n runict'. () .i'r:clo,. F.xcculivo rnandar:l c·onlar rao 
rnn.i"l' .Tti~i.ininno V:n1sl.r• .\:·!lrr.io. para melhoria oe sua. 
r·efonnn. nns lr•;·n:ns G.,, arls J.ti ela lei n. 2.290, do 13 de 
iluzr•r;rhr·r1 dr• I() 1:1 n tempo, Clll clobt·n, clccorrído de 2 de 
nhl'i I dr ·I flii i a ·I .. í de: n'l:i" dr. 1 StiD, c ainda cm diversos 
per·iuclu,,, no lrrl.nl c!r wn il'Jno. seis mczcs e 23 dias, a que 
,,u rol!•rt• u 11r'Jl,l''lnt:·,r_•t•.!l• l:r'ntral; revogadas as disposições 
t. 1III ~~~·H1!.l'ario. 

Sala ci:B sc,:•õr.•", 17 dr. .1ezr•rn!Jro de 19.20. - P·ires Fer-
1'r:ira, .Prcsiclcnlc .. - .i c:.,· r' rir Sirrueira Menezes, Helatox•, __, 
A. llldio do /Jrttsi/.. -· J.'. J{('ndes de Almeida, 

· N. 431 - 1921 

A.' Cnmmis;;iio de Pinanr;a.' l'oi prc;;cnt.e o Jlrojecln da Ga
mara elo;; S!'s. DrprJinrJn,;, n. íi. di' l!k.'l, (jllr. I'XIrnrlr. nn;; ol'-
1'ieiar;;, inl'r•J·irlr'f'S, gTadund"·' r• \'r>illnl.arin" ela Pa!J·ia. nãn 
er>nlfJ!'chr.nrlirins 1111 ar!. ;;:: ria !ri n. 2.:!00. clu Hlln, n soltlr; .r: 
rn;:prr~Livamrnlo rins lrti'JL!IIa., A. C'' n ria rcl'oJ•ida l>•i, e rlú ou
IJ·a;; pr·nvirlrncia.'. 

Jn icinu o;;J.a rtrte•liín ,;11n marcha 1111 Con~·t·cssn Narinual 
Cr>lir a apt·cscutar;ãu, nn Canuu·a rlos Srs. Dcpul.ndos, pelo 
DeJHilado .Jnaquim Q.o;rJr·io, rnt Hll8, rio uru pro,jcclo CJL!C apús 
ler srguirlo o;; lrarnile., r·r'.UÍIIII'Illar;: Jr<HJU>!lle, l'oi \'Cl.a'llo pelo 
8!'. PJ·psidcnte rla llep11hlien . .-<~lll rJ pr·incipal t'unrlamonl.o de 
n:1n c;;l.aJ·cm ncllr. lwm c.-:pr.l'il'icndns a.' lalwlla.~ elo pngnmr:mlo, 
n que prnrlmiria cnnJrt;;fiu na nppl icat;iin tia Ir' i, ra.-:o tivc.-:sc 
~irtn t>lla Sl111Ccinnacla. 

J~mcncla rln onl:in Dcprrlado Sr·. l'auln de .FronLiu nn or
r;nmcnl .. o r.ln GueJ'l'a p•tr·a l!l:!l nlwiou o inconvonirml.c illlDll
lado na.< I'1l7.Gu;; dn vrl/o c J'ni n rli . .;pu.-:il ivn do pl'o,iccl.n quo o,;
tarno;; c.~luclanilu, ineur·pllt'illl>.~ :·r il.'i n. ~l.li'ili. rio 1\l!D, con
,.;l.iLninrln ·"~'ri nr·L. 'i'i, 

llevigomdn Jlelo :u·t. :10 ria lei n. 1.;?.',;?, do G llo jancit•t, 
dr. 1'!121, c.ol:\, pnJ·Ianlll, ainda cJrl piL•na vigoncia. 

I~m ]li'ÍIII'ipio . .i:\ l.>•r1.l r~ln C>">lllnlissfio a~~i;maladu em 
YaJ•io~ j)ill't•q·n· .. ~. lor.]a a ~!i,;p11 . .;ir;iio ur·r.·ar1rurrluria niíu r•x:plici~ 
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tamenl.e revnga(la nn qnr. nãn eJ•ir. nova~ imposições de l.axus, 
tle,;prza~ nã11 cnn~laniP.' da . .; lei,; vig·cni.IJI\ c que nfin e~l.a!Jele
çam Ul!llll'iZill;ãn pU!'rt I'CI'Ill'111ll 011 !'CnlfiiiOJUçfin ele SCT'VÍ(,'OS }ll!
]J]ir.os, rnnl irn'1a ;;r•mJYI'I) 1'!11 vigOI'. 

No ca,;n verl.rnl.e, n prnjl'cl.n crea rlespcza nãn tlccnrrcnte 
de lei n1·dinaria y,i::;rmlr•, nms inleiJ•amnnl.e nova, c como la! 
intrnclnzirln. na !ri rlc Ort:arnenl.o ria Despoza Jlar:t :l.fl.J!l n 
as~im para cvil.aJ' a ,,lia r.nnstanf.c roproduct;ão cm caucla fi!'CU
nwn!aria, lnrna-sc rnnvenirnl.e a Rllrt insl.i!nit;iír• como lei nr
dinaria. 

Quanl.n an pnnln rir. vista ria de;;pcza, já eRI.:í rlla sendo 
feita rlesdr.' 1010 c, pnJ•I.anln, não hu angmonl.n nella. Q!Janto 
a deixar ele apprnval-a dr Jnnrlo permancnl.e, seria uma in
;jnsl.i•;a l.ãn cl:ti!llll'flsa pal':t emn esses hcrnicos 1: valclndina~ 
.rio~ ~flh!'PViVrllfl'~ i.IUQIW!In. PflOp(•a de gJm·ias pal.rias l]IIC, 
ns!.nu crJ·In, j:unai,; [la'""'l pP!a nH.:nl ro rios mclnhJ·n,; rJn Scnario 
Fr.det'al n pr·al.ical-a. 

Basla t'P!I1cmnrar qnr era111. nessa úpoca, twlnziclu;; as 
nu:;,:n;; IJ•opa,; rlp I" linha e nJ•çaln 1:111 10.0•25 hon1cns as que 
marcharam paT'a o Paraguay cni.J·o !SG \ r. ·1870. O appelln 
J'eilo rrln Clnvcpnn TlllJWI'ial á Sncil11 Brasilr.il'::t para qne nc~ 
cnl'l'r•;;,;n (I;; bn!ldl'if'U . .; 1'111 rlnl'nsa ria Jlai.J·ia, l'ni r,airn·osamenlQ 
acolliiílll, O qnar!J'u jl!iil" " d•JIIIIIIL'II'a cnlialmenfe. 



Quadro synoptico demonstrath'o do Exercito brasileiro que fe<S a guerra do Paraguay de 1864 a 1870, organizado 
pelo voluntarlo da Patria José Leite da Costa Sobrinho : 

"' 
Províncias do Impetio _. :a.- ow- .... CJ 

- :-::; ::::1 u a... a..·= :... .o 
Total ~~ ~~ ~:~.~, ~~ 

-- >o~ o~ b ~ 8-
---------1 t: <!.> Ct;-~ a 

1----

Rio Grande do Sul - organisou os batalhões de ns. 33, 35, 48 e 49 
V. P. e mais 45 corpos de cavallaria; neste numero não se in
cluem os corpos que ficaram guarnecendo a Província .••.••••••• 

Bahia - organisou os batalhões ns. 3, 10, 14, 15, 23, 24, 29, 40, 43, 
46, 53 e 54 de Voluntarios da Patria ........................... . 

Capital do Imperio - organisou os batalhões ns. 1, 2, 4, 9, 31, 22 e 
38 de Voluntarios da Patria.· . .•....•........•...•..........•.•• 

Matto Grosso - organisou os batalhões ns. 50, 59 e 60 de Volun-
tarios da Patria ...................••.......••......•...••.••.• 

Rio de Janeiro (Província do) - organisou os batalhões ns. 5, 6, 8 e 
12 de Voluntarios da Patria .•............•..................... 

Pernambuco- organisou os batalhões ns. 21, 25, 30, 41, 44, 51, 52 
e 56 de Voluntarios da Patria ......•..•...•..•.......•...•.• ••• 

S. Paulo- organisou os batalhões ns. 7, 42 e 45 de Voluntarios da 
Patria ........•........••.•....••••.••••..•......•........•.. · 

Ceará- organisou os batalhões ns. 19 e 26 de Voluntarios da 
Patria ............... · ..... • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Maranhão - organisou os batalhões ns. 22, 36 e 37 ••••....•••.••••• 

Minas Geraes- organlsou os batalhões ns. 17, 18 e 27 de Volun-
tarios da Patria ........•...••.•••............................. 

Pará - organisou os batalhões ns. 13 e 34 de Voluntarios da 
Patria ..•..••. · . • .. · . · · · • • • · • · · • • · • · · · · • · · • • • · · · " • · · · · • · · · · · · · 

3.200 

9.164 

7.128 

1.417 

4.667 

5.793 

4.824 

2.037 
2.385 

2.158 

2.084 

29.967 

5.312 

1.851 

4.074 

2.315 

1.104 

1.125 

3.096 
1.787 

1.768 

1.440 

2.407 

636 

721 

2.484 

20 

869 

239 

555 

515 
364 .. 

164 

303 

33.803 

15.197 

11.467 

7.918 

7.851 

7.136 

6.504 

5.648 
4.536 

4.090 

3.827 

.!~ ., 

rn· 

"' "' "' ;;.... 
o 

"' '-' ~ 

·~ "'"' 
~ 

"' 
:/. 
o 
--: 
~ 

==:: 
~ 
õ 
ü 

"' 
~ 

"" t~ ..... 

.:>--'-'> 



Províncias do Imperio 

Piauhy- organison os batalhões ns. 39 e 55 de Voluntarios da 
Patria ............................................................. . 

Alagoas - organisou o batalhão n. 20 de Voluntarios da Patria ••••• 
Parahyba do Norte - organisou o batalhão n. 21 de Voluntarios da 

Patria. Em Pernambuco organisou outro batalhão com este 
ntesn1o ntnnero •••••••••••••••••••••••••• ••••••••.••••••••••••• 

Sergipe ............................................................. . 
Paraná . ............................................................ .. 
Goyaz- organisou os batalhões ns. 57 e 58 de Voluntarios da 

Patría ............................................... ............ . 
Santa Catharina - organisou o batalhão n. 25 de Voluntarios da 

Patria. Em Pernambuco organísou-se outro batalhão com este 
n1esnio nuntero .•••••••••.••.••• •••••••••••••••••••..•••••••••• 

Rio Grande do Norte - organisou o batalhão n. 28 de Voluntarios 
da Patria ...................................................... . 

Espírito Sattfo ••••••••••••.••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• 
An1azo1tas • ......................................................... ~ 
11\ontevidéo - organisou o batalhão •Garibaldino> sob n. 16 de Vo

luntarios da Patria, composto de veteranos italianos ••••.••••••• 
Accrescentem-se as forças de Primeira Linha que marcharam nos 

annos de 1864 a 1870 ••••••••. •.•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sotltttta •.•••••••••••.. ; .•••••••••••••••••••••••••••••• 
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"\ liii.';SrL t:l"i'Í""a .\lai'ÍIIila dt• t:uet't•a lJ.IW out·1·iu durau/.tJ 
a eaniJ>:tllila d" Jtil'tí a J:;/u, J'ui l.ripulaua pul.' U . .l7i I111111CJ1-', 
SUglllidll ôi."-'UI'l~I'H 11 tli . ..;l.illei.ll ::\J•. VÍ:it:UliU" du ÜLJl'U !1t•do. llU 
~uu iJIIJIIII'ialil.i:;,;iluu JJ·aLtall1u ,1. .lha·iuha r.iu unlr'u,·a. · 

.\:;:;iuJ, pui:;, fat.~auw~ a :;cguinle 

PVI'(~as de lt.JJTa ccnnuatuules 

Yuluutal'io~ da l'aLria c Umu·da:; i\a~ionac:;, CJ.Llll lo~ 
IJ 1 tn·an1 1 )a!' L c 11a. guel'l'a. .• . .. . . . . • . . . . . • . • • • . • • 11 G • !JU ·i 

Jillrt;a~ do rn·imcira liul1a exisLcuLcs um 11:lliG e a:; 
rccmlullus Jurunlc a guct·ra ....•.••..••••• , . . ti. oo;.: 

.Ofl'iciaes c nmt'inileiro:; Ll'ipulanies da J\lurinhu de 
~uert·u aLó o aano de 1870 .••. , ............... :. •.• g, 177 

A Jeduzir-sc: 
.OJ'l'idaes e praça;; que succubiram cm 

todas as Jt·cnlcs, pcl'Lcncenlcs ás for-
ças de terra r.: r.; •••••• - ••. • •.•• ·~··r·, 

ldem, idem, idem ela lllarinhu, idem 
idcrn. . . . :• ............. · ·- ..... . 

!)!) • 811 

' 1..831 

Jleg'l·r~~:;tu·aut da guert·a~ aL1J :l::)70 ............. .......... · 

14G. i 7:> 

i01.ôt2 

.Yula - IJos qut~ t•egt·essut·anl ao .Brasil, lllais dll mel<llk 
viut'aJII invalidadtJ:i por .J'ei:ÍIIIC!ll.us l't;ceiJiclus cm combatt~R. 
AduaiJJJCnLe, ww siiu decort•idos GU annos avós a terminação 
des:;a guct'J'a, oxblit•ãu laivo~ pouco mais de tres ·mil sobrevi~ 
vente (:3. OUOj. 

llio de ,.JauciL·u, J'evercit•o do 10:20. -José Leite da 1Ju8lti 
Solwinlw, volunl.ario da .Palt•ia. 

"\ceresce mais que essa dcspezu só led lcndcncia a di
minuir, pois. 11S mais llUVOs soiJI'IJVivcnLcs da campanha de 
JSG!i u U\70 sfi11 J.utlo,; 111:1iiii'CS tlu üG annos. Assim a Com
missão dt~ Fin<tnt·a:i, l.endu em vislu o que fica exposto, não 
tJódo uegar H•u lL~,;r;nliJuenlu :.w Jll'u.ieclrJ t·•~l'criclo cm que a 
J'al.ria lJJ·a:;ilt,il'lL pa::;·a aos :wus bravos dcJ'cnsnt'es uma divida 
de gmlidü11 pi'IJIIJiuuuu o,; s"u~ glurkt~u,; e aiJllogudns :sacrifí
cios· na defesa de SLW ltunl'a. 

Uumpt'e, uuLt·elanl.o, [JUJ' Ulll elt~lllCitLar liuvu1· du ju,;ti1;a 
mupilat· u aumngimunl.o deste JH'U.ioel.o aus voltmltH·iu~, rect·u
l.nd"s ~~ cn;;a,iado:; do .!•:xcreito 11 ,\l'mada que fizeram a cnJn
vanlta do Paraguay. 
· Esb; constil.uelll lJOjt) r~ni.l'e n; soltJ'C\'Í\'CitiL'" tlr,;:;a ealll
panha ns llllÍi'O:< ,.,~lt•J·anu,; tlt• 1111s.-;a,; 111l.ag I'Xi.ot·na:; nf1o nmpu
rrtdo~ p1~ln as,;islcneia Lia Xnviio. 

N;l11 :;n .insJiJ'icn l.iin ,;ill);llial' t'\'l't•pt;ii" Jlôl t'IIIJI.inltn. ;;;-cne
J'OSit u ,lu . ..;fa pt't~!Jeel!tlil\~ão tln Cong-t·cs~o Nat~iunal r_~tn J.::'aiat'i'litU' 
todus tJliliJJl,lls Jll'tisl.ai'lllll seJ•rit:os na allndida ean1panlw. a niio 
ser pu1· 11111 lanJelilaYcl c:;tJUCeímcntu f!LII' nfío devo e.unlinuur 
Ãl subsistir. 
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Q~~anclo ~linislr·o ela Guor·r·n, em seu rclall)t•io do 1008, o 
Sr•. nmreelral l"fr•t•lll!!~ da Jo'uns~ea a;;,lillt !ii! pr·onnneiava sol!re 
e;;Le a,;sumpl.o: 

«~m·ilL uma 111ctlida dt• equidadl', qur~ pUIJiteno au~·ntPntn 
!l'aria á de~Jil!t.a ,i<í fuil.a u t'I.'IJI'I~scnlar·ia a I'CIHli'H1;;iu de l!llUl 
Jn,justil.~a. loJ'JHLI' üXlunsint:'i a" vanl.a~;ens da lei rlc l :J rle a~;n~l11 
rfc l!lll'i, ;ws indivir!nos, u111 gl'l'al, quro Sl:I'I'ÍI'aln eonw pl·w:as 
dn Jll'l![ no Exl'l'eilu I' na :\l.'lttada dtll'anle a l'l'i'PI'ida g·11erm (do 
Pal'ilf:;-tlay.•, lfiiiJI' r O III" 1·1 t111nl arius, filll't' eu r no I'CCl'll Lados, pu is, 
nada tm fJIII' pos,;a ,irr,;lificat• a cxelusrw drJlles do gosu ;'fos 
huHcJ'ieios ou LoJ'g'atfos. » 

Visando !'~['lilrar· esta in,íusti1;a 11 trmdu Clll 1·bt.a CfUI! o 
augnwnlo de duspeza q1w 11sl.a I'IJJHII'ar;ãu acUI't·l'lad será exí
guo apresentamos no projecto da Gamara a sc:g·uinlc 

l.OIE :SUA 

Ar· I. Tu da~ as vanf.a~,ti''JIS .ia pt·cst•nl c lei cornpct.mn ignal-
nwntc 1ts pr·;u;as dn .Exut·eilu r: Al'mada. vnlru1Lat•ios, J'ect·nt.a
do~: r l'll~·a,iados q111~ l'it.•!t'lllll a l~iti!Jpanlm do Pa1·agrJa,\', me
dianln as nresmas p1'11Vil!i exigirias ao,; vulunf.ut·ios da Pnl1·ia 
110 CIIIIJPelenlc processo dn habifila1)ão. 

Safa dus Crmmri:;s1ics, :!3 d1.•. 1JIIVCJnl.rl·n d1\ I !Jtl. -A l(rcrlo 
l!:Ws, Prnsidcnt.e. - FesfllJt:io ll•• A.urcrt, 1\elal.or. - l~mnr.lst:o 
Sd. - .fosl E11St'1Jio. - .Toíío f.'Jira. -.rosto Ch.t?l'/1/.onl'. -
Noui: $odrtf. - Bernardo .lfontai?·o. - Ji'clippe Schmidl, 

P.\llllO~Il UA Cfi.'IIMIHS.\u llll :~Jo\111:\Jl.l ~ lHJEJtll.l .N, :;~3, IJI:: l!J2!, 
,\ QUE SI~ lli~Fllltl~ 1J l'.lltECEJl SU!'Itl 

A Cormnissiin ilc :\faJ•in•lta 1• Gu1:!'1'a vern Ufll'est•ntm· ;,eJJ 
pa1·ce1Jf' a r·cspi!ÍI.Il r.la pi'IJ/IIl>'ÍI.:fin ria CiliiJ:u·a rio~ Deputados 
11. ;,;, do cort·cntl' anno, rruc a1nplirt ao" IJI'I'il'itws, inl'0t'Íili'CS, 
;,rJ•ar!uudos r ~oldadns, ·volt!'lllarins illl Palt•io. n~o eonnwelwn
didos no arl. 23 ria lei n. 2.2\JO, de !3 de lir.wlnllt·o ele HJIO, 
os snldn~ rias !.abolia;; A.. C 11 D. annexa~ ;i mesma loi o·~~~~~·
J'C~ponc!Pnlcs, re~llccl.ivamcnte, tis eJasses tla hicml'Chia mi
lilia.r· aeima nonwadas. 

J~studado cnmo merece este plauo de lei, no" divcr·sn;; 
disp1rsil.ivns om que se clr.~dobra, rosalla Jog·o LIC ~ua leitura 
a alta prenccupaçiin ele jusUca que o inspirou, visando anr
p:tl'lll' kJfllll a oppol'luna as;;isl.r!lwia da Xaçfio ns tli:,rnos reprc
RI'nl.anles desse velho cxcl·cil.n que lanlas (' l.ão hcr·oicas pa
;;inus P.<erevl'll, Clllll u ,,cu sung·ut• generoso, nus fastos rio 
nossa historia. 

Nfio é clr•mais t•ccnl·dat', nc.~l.a con.imtclu1·a, ao Senado :r.o 
pal:tvl·ns com t'Jilfl n C:nvr1·nn Tntplwial encabeçou n dCCI'eL<J 
l't'candn o~ cnnrn~ rln volult[UI'ins da Pal.rin, nus Pl'imcii'OS 
dia~ dnqur•llr• /.1'islissin1n nnnn d1• J8G5 do scculn rruc J'indon. 
A~.•irn onlllP()ava esse mmnol'avcl clocumunto: «Attcnclcuc\o á~ 
graves c cxtraordinarias cilcumsl?.:wias cm que se acha lt 
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rmiz c á urgente r, ind1:r:linavel nccc~sídacle de l.oma,r, na UIJ~ 
scncia do corpo lcgislal.ívo, f.odas as providencias para a sus~ 
l.entnciin, nn oxcl.ei'inr·. da honra c integridade do Imperio c 
tendo nuviclo o mou ConscllJo de l\rinisLr·os, 'fiei por bem de~ 
r.r.·nl:tl' ulr;. el.c. olc. »Vinham em seguida as prcscripcõcs do acto 
do Poc.lm.• Executivo de então, organisando essas unidades c 
csl.nl.u indo sobre n respectivo recrutamento, baixas c recom
pensas a que fal'i.nm .itls os !Cidadãos que ucllas se alistassem, 
bem como as famílias àos que por.venLura fallecessem nos 
campos ele JJatallHt. 

Não indaga a .commis;;ão si essas recompensas, tão sole
rnncmr.n/.c promoturlas aos hr.asileiros que marcharam ,para 
a lnn::rn c crudclissima campanha que se iniciava, foram om 
!.cmpo proprio c in!.cgralmcnle distribuídas. A verdad:c, po
J.•rjm, 6 1quc si de fact.o tiveram 'comcco do cxecucão, no regí
men monarchico, a Republica ainda veio encontrar mui/.a 
cousa a fawr, lmra saldar essa grande divida que não podia 
prescr·cver, ~eon/.rahida l]ue fOra, em nome da communhão na
cional, com os seus bravos defensores. A vc~dade deste as
scl'l.o C'S!.:í exuhcrnnt,cmon/.e prova<la na longa série de rcso
lur.Ges snhi'IJ n ass1.11nptn, eonst.antes de sua legislação. Entre
tanto, dos 146.·1i9 hom~n.s que o Br·asil mobilisara para suas 
forcas de terra c mar, durante aquclla campanha, nada me
nos de 55.085 pertenciam ans referidos cOI'J)OS de volunta
:ríos ela Pa/.ria, conforme o quadro appenso ao .parecer da 
Commissíio ele Mar-Inha c Guerra da outra Gamara. Dos so
})l'evivcntcs da guerra. ainda de accôrdo com o mencionado 
quaé::ro, apenas !'estam hoje pouc·o mais de 3.000 veteranos, 
elos flllacs, provavelmente, nem todos pertenceram (tquel!a 
classe de vohmtarios. 

Desta t6rma, p6dc-sc afii.r•mar que, cm conjunJCtO, a pro
posição cst(t cabalmente .i ustíficada, nem só pelo pequeno 
numero dos que vão aproveitar suas vantagnes, mas tambem, 
c isto é o principal, pela significação patriotica c magnanimos 
intuitos que tem; tanto mais quanto visa unicamente o fim 
do dar cxistcncia definitiva a mandamentos j:.í inscript,os cm 
duns leis orc.mnentarias - a de n. 3.65-i, de 7 de janeiro 
(emenda Fronl.in, transformada no nrt .. 771 c a de n. 4.242, 
de 5 c~c janeiro do corrente anuo (art. 30). E, por igual, ó 
JlCrfri l:tmcntc acccitavcl, quando apreciada cm detalhe, por
'quc ante$ ele tudo, equiparar, .nos soldos, aos militares da 
aolualidnde, segundo n coin~irJ(mcia das categorias, os glorio
ll!Oii rcmnnesccntcs da geraçfto que fez a campanlra do Para
f!'Wl)', cm sua maioria excluirlos dos beneficias elas tabel!as A. 
C c D da lei n. 3. 290, a traz citada, é medida elo indiscutivcl 
equidade; assim f,ambem, outorgar de modo explicito direito 
ao lngresRo no Asylo ele Invalidas, com as vantagens inclusas 
nns instrucções de :31 rJu abril de 18ô'i, a esses benemeritos 
s1Jrvidoros do Estado, cuJos ultimas dias é :!'arcoso que Go~ 
corram. para honra elo Brasil, sob a egido da veneração pu
blica, li!Jcrlando-os assim da suprema humilhação de estcn
dcrcnl :i !Caridade aquellas mãos que empunharam armas cm 
clcfusa Jn Patria, é providencia tão relevante que espontanea
mente se impõe no Congresso Nacional. As outras duas dis
posições, Lambem importantes, da. proposicü.o em estudo, nada 
maiR sfto rlo .que n rcproduccão dos artigos sesundo o nono 
.do decreto n. 3.371, de 7 de janeiro de 1865,.. 

1:;. - Vai. VII 'l1 



418 'i.NNAES DO SENADO 

.Eis pois ocduzidas as razões por forca :dàs quaes cst:i 
C11Jl11nissão, concluindo o prr.scntc parece~, aconselha ao Se
nado que approve o pro,iecto da Gamara dos Deputados ora: 
su,i cilo á sua deliberação. · 

Sala das. Com missões, 22 di! ''~Lembro de I921. - A. ln
dia do B?'asil, PresiC,ente. - Cm·los Cavalcanti, Relator. -
Ren.iarnin Ba1•roso. 

Pl\OPOS!Ç.~O DA CAMA&\ DOS DEPUTADOS N, 1!7 Dll I!l2I, A QUE SE 
!IEFEREM OS PARECERES SUPRA 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. L" E' extensivo aos ofl'iciaes, inferiores, graduados, 

c soldados voluniarios da Pa(ria, sobreviventes, não compre
hcndidos no art. 23 da lei n. 2.290, de '13 de dezembro de 
1910, o soldo, respectivamente, das tabellas A, C e D da re
ferida lei, o qual será relativo aos postos com que voltaram 
da campanha. 

Paragrapho unico. O~ ofl'iciaes, inferiores, graduados e 
soldados que so habilitar\lm á percepção do soldo das tabel
las A, C e D, Jogo que enl.rem no goso dessa vantagem, perde
rão as pensões que porventura receberem dos cofres pu
blicas. 

Art. 2." Pica facultada :í.s pra\~us de preL do~ corpos do 
voluntarios da PaLria a assistcneia do Asylo de Invalidas, com 
as respectivas vantagens. 

ArL. 3. o Os volunlarios d:t Patria terão direito ás í'u
a:çõcs publicas, de pt"Cferencia, em igualdade de condições. 

Art. 4." O Poder Executivo providenciará, podendo en
trar em accórdo com os Estados, para a execução do compro
missão constante do art .. 2" do decreto n. 3. 371, de 7 de ja-· 
neiro de 1865. 

Art. 5. o O Podct· l~xecul.ivo facilitará, tanto quanto pos
siV€1, a prova das condições exigidas para a habiliLaçilo · dos 
voluntarios da· Patriu, ú percepção do soldo, admitlindo todos 
os meios em direito pcJ•mitl.idos, quando os respectivos as
tsentamentos não forem encontrados ou se tiverem extra
viado. 

Art. 6. o O soldo a que se. refere o ar L. i" será pago aos 
referidos servidores da Patria de 1 de janeiro de 1920 em 
de ante. 

Art. 7. o Fica o Poder Executivo autori~ado a abrir os 
creditas necessarios para execuí'ilo da presente lei. 

Art. 8." Hegovam-se as disposições cm contrario. 
Gamara dos De pulados, !l de agosto de 1 !l2I. - Anwlfo 

l!odl'i(Jues de A:evc:llo, Presidente. - Jos6 Anaust'o Be:crm 
tle .Mc:dei·l'os, t • Secretario. -. Co.çta Rego, 2" Secretario. 

N. 1t:J2- 1 0~1 

Amparada pelos pareceres das Commissões de Marinha o 
Guerra c de Finaní'as da Gamara dos Deputados, a proposição 
ora em estudo, sob n. 105, de 1921, autoriza a considerar re-
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formado no posto de 2• tenente do Corpo dú Marinheiros Na
vaes, o snb-ajudante do mesmo Corpo Joaquim Moreira da 
Rosa. 

A Commissão de Marinha e Guerra do Senado no parecer 
n. 462, de 1921, acceitou o vaLo da outra casa do Congresso 
sobre o assumpto. 

Esta Commiss, considerando que os serviços prestados 
pelo referido sub-ajudante foram devidamente apreciados pelos 
orgãos competentes das duas camaras legislativas, é de pare
cer que seja clle approvado. 

Sala das Commissões, 23 de novembro de 1921. -Alfredo 
Ellis, Presidente. - Jrineu Machado, Relator. - Francisco 
Sá. -João Lyl'U. - Vespucio de Abreu. -Justo Chermont. 
Moni:: Sodré. - Be'l"((ardo Monteiro. -José Eu:ebio. - Fe
lippe Scmidt. 

PARECE!\ DA COMMISSÃO DE MARINHA E GUERRA N. 406, DE i921, 
A QU!J: SE REFERE O PARECER SUPRA 

Foi .presento a esla Commissão a proposição da Camam~ 
dos Deputados n. 105, do corrente anno, autorizando o Go
verno a considerar reforma,do no posto de 2• tenente do 
Crwpo de Marinheiros Nacionaes o sub-ajudante do mesmo 
cm'JJO, Joaquim Moreira da Rosa. 

A Commissã.o de. Marinha c Guerra da outra ca·sa do 
Congresso, examinando duas petições apresentadas pelo re
~rerido Sllb-a,iudantc, Joaquim Moreira da Rosa, formulou o 
seu pai·eccr, deJ'crindo o sou pedido e fel-o nos sesuinteg 
lermos: 

((Joaquim lllorcim da Rosa, sub-a,iudanl.o reformado d•> 
t}n'po de Machinist.as Navaes, apresentou ao Congresso Na
cbnal duns petioões. Uma, cm data de i6 de agosto do cor.
renl c anno, pedindo rclcva<;ão da ,pi·csm·ipr;ão, orn que in
c• wroJ'a, af i 111 de poder propõe conl.ra a Fazenda Publica uma 
ac•:-1io .iudicial. annullatnria ela sua J·el'orma; outra. em data 
rio I 2 dn concute mcz, t'evogando a primoil'a e ~o licitando me
lhm·ia da me~nw reforma. 

O Congl'osso, pJ•cs~I·ipto o dircil.o do acção, nãn póde, 
apPzar· das olr.vudas c soberanas 1'uncções rnrc lhe são pro
pr·ias, revalidai-o, além de que isso seria dos mais >funesto;; 
.prr.cl'dent.cs. 

A \Ír·o~cr·ipt;ãu desse dit·cilo obedece a ·Princípios que a 
lr.i pt'tclt! modificar·, Qnanl.o ao pra~o es!.ahelccido, mas que 
não ·pódc I·ovogar. uma voz CSll'OI.ado esse PJ'azo. pelo menos 
l'>:ltJ é o meu modo do oncar·a1' a quosl.ão, salvo rnelhül' juizo. 

A primeira pct.iuão. pois, niio poderia ser· tomada em 
l!•>nsirlcração .. por· prelcndOl' um absurdo. 

A :;egnnda. porém. J•evogatoria daquclla. pódc sor obJC·
c!.,, de estudos c exames por parle -rlest.a Cmnmissão. 

EI'J'ecl.i\'llmrml e. est.udandn-a e examinando-a com o 
1na:dmo cuidado, por ter-mo sido distribnida, chegllei tt ~~l.u 
CO!Wlil~:i0: 

O JIIJt.icionul'io l.ãu bois c reac5 sci·Viços .prost.on á R~
publico. por occusião du. revolta da Armada, .que o Governo 
de então, oomo umu rccompcMu c reconhecimento do l.acs 
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\C!'dvus, o nom,·(•U sub~a.iuda11te d1J Corpo do Ma~hin!sl.a~ 
.\avac&, ~or decreto de :JO de agosto de 18\H, .posto cm 
que, c,,ntractado, prestou ulle os seus relevantes serviços. 

íPostcriormcnte, seis nnnu c dias depois, o Governo da 
rlleJJUblica o reformou no mesmo posto, por decreto de H do 
fevereiro de 1900, contando apenas sois annos e dias de cffe-· 
.~l.ivo serviço, cm vista de ter sido ,iulgado incapaz, por in
validez physica, de nelle continuar. 

Releva considcrar aqui que o petioionario não pediu re
formn e sim uma licença de seis mezes ~ara tratamento 
de saude. 

Inspeccionado pela respectiva junta medica pura obten
ção dessa licença, fôra, entretanto, sen1 mais nem menos. 
juigado incapaz c em seguida reformado, quando o mais 
curial seria, após (L licença, submettel-o a uma segunda 
Íllôpecoão, como se pratica com aquelles que a requerem. 

Não ha a menor dutVida de que a sua invalidez e a sua 
J'Cforma lhe foram dadas com verdadeira supreza. 

Si o peticionaria prestou tão bons serviços á Republica. 
de modo que, por essa poderosa razão, il'oi nomeado pelo seti 
Governo para servir uo Corpo de Machinistas Navaes, corno 
;.;ub-ajudante, posto .que. cxercicia como contractado, é bem de 
vêr que repugna a Nação, como a mim proprio acontece, 
Yel ·o arrastar agora uma ex.istencia de verdadeira e contris
l.ar.lora rr•iseria, obrigado a manter-se com 33$~133 I ? 

Si elie não tem uma razão de direito p,l!''l pedir ao Con
!P'I!::sr a graça de melhorar a sua reforma cl<' n:c.Lio a arTan
oal-u da miseria, em que se debate, tem certar,·, ).Jtl• v , .. a r:<·· 
zão de facto a allegar: foi considerado pela .i unta medica 
que o inspeccionou como não tendo as condições de vida 
pj·ecisa para continuar no ser:viço do. Armada Nacional, 
quando, entretanto, dessa época para cá .tem elle vivido 2·1 
.annos I 

Demais, na falta do rigor de direito, necessariamente 
clle deverá ter em seu faNo r o rigor da equidade. 

E', portanto, baseado na equidade, que está sempre ao 
lado do rigor da lei para mitigai-o, e nos varios e mult.iplos 
precedentes de melhoria de reformas, que o Congresso tem 
outorgado u. todos que a merecem, ao meu vêr com justiça, 
que se encruadra a pretençüo do supplicante. » 

Submettido cm seguida o assumpto ao estudo da Com
rni~são rde Finanças, esta, depois de conveniente exame, tam
bem formulou parecer favoravel, acccitando o pro.iecto aprc
~ent.ad_o pela primeira Commissão. 

A Commissão de Marinl1a. c Guerra. tendo, ,por sua vez, 
rsf.udado detidamente a materm e estando de accllrdo com os 
J'nndamentos contidos no .parecer acima transcriptÓ, é de 
parecer que a referida proposição scj a approvada pelo Se
nado. 

Sala da •Commissão elo !Marinha c Guerra, em 11 de no
vembro de 1921. - A. Indio do B1•asa. Presidente. - Sil
ve?·io Nery, Relator. - C'a~·los Cavalcanti, vencido. - Bcn::-. 
jamin B.arr_o_~o .• , · · ·····- _,,..' "' .... ...,. 
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PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPU'l'ÀDOS N ·• :105, DI~ 1921, A QUE 
SE HEI'EREM OS PARECERES S!IPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
ArL f .. • Fica o Governo autorizado a considerar, da data 

da ]WOFenle lei em deante, como reformado no posto de 2• te
nente dn Corpo de 2\fachinistas Navaes o sub-ajudante do 
m~Sffil' corpo Joaquim Moreira da Rosa. 

Art. 2.• Por nenhum titulo, que pareoa ao beneficiado por, 
esta lei, Lerá clle direito a quacsquer vendmenr.os atrazados, 

Art. 3." Igualmente fica o Poder Executivo autorizadll a 
abrit• c credito. preciso para a execução da presente lei. 

Art. 4.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Camara dos Deputados, 27 de outubro de 1921. - l'l.r

nol(o Rod1•iaues de Azevedo, Presidente. - lo11é Auuusto Be
zm•l'a de MeclciJ•o~, 1 • Secretario. - Pedro da Costa Rego, 2• 
Secretario. . . __ .. _ ~-· 

N. 433-1921 

Foi presente á Commissão de Finança~ ,para emittir pa
recer a proposição da Camara dos Deputados n. HO, de i92i, 
abrindo o credito especial de 10:97 4$1Ç}2, para ocoorrer ao 
pagamento do que é devido aos capitães do Exercito Alberto 
Pequeno, Nilo Ribeiro de Oliveira V a! e Luiz Santiago. 

Estes officiaes foram, por decreto de 23 de junho de 
i920, nomeados pmfessores da Escola Militar, .pelo prazo de 
cinco annos, com a clausula de contarem as suas commissões 
ucsde 26 de dezembro de 1918, data em que foram nomeados 
adjuntos. Fizeram, por isso, ,iús á differença ent~e os v~nc~
mentos de ad,juntos e os de professor, e, tendo sidO sat!sfel
t.os dessa vantagem, quanto ao anno de 1920, tornaram-se 
ctedores da parte relativa ao .período do 26 de dezembro de 
1.918 a 31 de dezembro de 1919, na importancia de 3:658$064 
cada um. 

Em virt.ud•~ da exposição de motivos. feita, nesse sentido, 
pelo Sr. Ministro da Guerra, o Sr. Presidente da Republica, 
em mensagem, pediu ao Congresso Nacional a necessaria au
torizacão para a abertura do referido credito especial. . 

Esta Commissão de accõrdo com o vot11 da Camara dos 
Deputados é de parecer que se ,ia adoptada a proposição. 

Sala das Commissões, 23 de novembro de 1.921. - :AJ
f1•edo Ellis, Presidente. - b'ineu Machado, ·Relator. - Fran
cisco Sd. -José Eusebio. -João Lura. - FP.lippe Schmidt. 
- Vesrmcio de Abreu .. - ·Bcrna1•do lr!onteiro •. - Justo Cher
mont. -Moniz Sodré .. 

Pf\OI?OSIÇÃO DA CAMAM DOS DEPUTADOS N. :1:10, DIC i92i, A QUE 
SE !UlFERE O PARECER SUPR.\ 

O Congresso Nacional resolve: 
:Art. 1.• Fica o Poder .Executivo autorizado n abrir pelo 

!lliniHterio dn Guorrn um credito especial de doz contos nove
r.cntos o Ret.ontn c qnntro mil cento e noventa o dous -rói~ 



I . 

. : 

iiNl':AllS 00 SF.NADO 

'(iO :974$192) para pagamento devido aos capitãe!l do Exercito 
IMberto Pequeno, Nilo Ribeiro de Oliveira Vai· e Luiz Santiago, 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Camara dos Deputados, 3 de novembro de 1921. - Af

fon8o ..tlves de Cq.maroo, 1• Vice-Presidente. - José A.u-
uusto Bezerra de Medeiros 1" Secretario. - Pedro da Costa 
Rego, 2" Secretario. ' 

N. '•34 - Hl21 

. A proposicão da Camara dos 'Deputados n. 117, de 1921, 
ml a nutorizac.ão solicitada por mensagem do l;oder Executivo 
para abrir pelo Ministerio da Guerra o credito e~pecíal de 
f7 :OO.o;.~ para pagamento de quantitativo de um conto de réis, 
que, de accõrdo com o a1't. 10, da lei n. 2.556, de 26 de se
tembi·c de 187 i, compete :is pracas que o projecto menciona. 

Esta Commi'ssão, considerando que as praças cu,ios nomeR 
veern relacionados tiveram o seu direito recnnhecido pelo 
Executivo, llc nccõrdo com o processo feito na Contabilidade 
da Guerra, é de parecer qn r. se,i a approvulla 3 pro,posição. 

Sala das Commissües, 23 de novembro de 1921. - .4.l
(1'edo ElUs, Presidente. - 1-rineu. Machado, Relator. - Fran
cisc'o Sá.- José Ensebio. - Jotio L11ra. -- FeUppe Schmidt. 
·- Vespucio de Ab1·eu. - Be1'nanlo Monteiro. --Justo Che·r
Monl. - Moniz Socl1·d. 

PllOPOSlÇ.\0 P.\ C.-1;\'fARA IJOE1 PF;PU'J',\IJOS N. 117, PJ> 1\)21, A QUR SR 
ll~P21lll I) PARllCllll SUPRA 

O Congrr•sso l\'aciomli TCi<olve: 
•Arf.. L" E' nut.orizarln o Poder Executivo a abrir, pelo 

:.\IiniRterio rta Gur:·ra. um 1~redito especial de dexeset.e contos 
de rMs (17 :000$), p:ll'a pagamrmto do quantitativo de um 
conto dB réig ('I :OOO!ji), qur!. dr. accõrdo com o arL 10, da 
lei n. 2.~lí6, de 26 de .iL\icrnb:·o de 1874, compete ás seguintes 
praças do J~xcreito: ;mrgr.ntos ajnclaJltes .Toão Florencio Ca
bral, Philippe Augusto ch:•3 :::antns. Niceplloro Nicanor Bezerra 
da Ti•incladn, Vicente de Paula Barhosa e .José Evilasio da 

.Silva; pl'imei:·os sargcu•os Fernando Villas Boas, .Tulio Cesar 
de Menezes Doria, OcLayio Pcmil·n de Araujo, Antonio Alves 
Andiuo, Luir. Antonio da Silva e :roaquim Antonio de Pinho.: 
segundos sa1·gent.os :r-' io \'ellasques da Silva, José Pereira 
<lo~ Santos, Yil'g·ilio Flnrrs lleynaldo o Josê Cardoso de Me
nezes; t.rreeiros sarg·enluH r~larim .1\nt.onio Prot.t c musico de 
1' classt• Mannf'l rlr O!in·ira .Lima, todos reformados, do Exer
cif.o. 

Arl, 2.• flcvog·am-sn ns dispokiçõcs em cont.rario. 
· C:amara dos .Depu lados. :1 I! c novemln·o de 1 !121. - Ar
nolto Jl,oli1'if111.1!,1' dr. .4:r:'l'erlo, PT'esidcnt.c. - .Tos r! Augusto R e
:::erra r/r: Jleri~·i·1·os, 1" i5r~crrf.ario. -Costa Reao, 2• Sccrel.ario. 

N. lj85- 1921 

A proposição n .. 1.29, de 1921, da Camara dos Deputados, 
autoriza o Pmsiclcnt.o da Republica a despender até a quantia 
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<I e (). 000 :000$ para, tle accõrdo eom a Mesa da Gamara dos 
Deputados D no Joeal ~scoll1ido, construir o cdificio em que 
sc,ia convenientemente :nst:ülaclo aquelle ramo do Poder Le
gislativo, c att\ ig'lml somma para const.l'llir, de accôrdo com a 
Mesa, o edifício para installação desta Casa do Congresso. 

A Commissão de Fi nane as é ele parecer que seja approvada 
a referida proposição. · 

Sala da Gommissão, 23 de novembro do 1921. -Alfredo 
Bllis, Presidcnt.e. - .forlu Lyra, Relator. - FmnC'isco Sá, ven
eido. -José Eu;r:'bio. ··- Felíppe Schrn·idt. - Bernw·do lllon-. 
tdru. - Ju.stu Chm·mont. -· Vespucío de Ab1·eu. - M,oníz So
dJ•é. 

PHOPOSJÇÁO DA CAM.\I'lA DOS DEPU'l'ADOS N. 129, DE 1921, A QUE 
SE !\EF'EilE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
I . 

Art. 1. ~ Fica o Presidente da Rr.publica autorizado a 
despender até a quantia de G. 000 :000$ para, de accôrdo com 
a Mesa da Camnra dos Dr,putndos c no local escolhido, con
sLruir o edifício em que 2e,ín convenientemente installado 
c·sse ramo do Poder Loghlativo, pe,i,m•Jo real!zar as opera
liÕes de credito pelo Minbterio da Fazenda e abrir, pelo da 
:rustiça c Negocias Tntr!riores, os crerlitos cspcciaes que fo
rem necessarios :í hnmedial.a execucí'io das obras, entrando 
essa lei em vigor na cinta da sua publicagão. 

Paragrapho unico. Em !iCrfeita e completa identidade 
do· condicões, fica o Presidente da Hep11b!icn autorizado a 
despendei· alé a quantia rlc I). 000:000$ para construir, de 
accôrdo com a rr.specti v a M0sa, o ed i ficio para conveniente 
installação do Senado .l!'cderal. 

Art. 2. • Depois de iniciada n construcção do edifício 
destinado á Gamara -:os Deputados, o qual, bem como o do 
Senarlo, será contracf:acln ~m cnncurrencia publica, poderá a 
Mesa da Camara dos Deputur.lns. mediante entendimento com 
o .Presidenl.e da Rept1!Jli·~a C' eom a Prnfeilum do Dislricto 
Federal, crder o .Palncin Monroe n promovei' a installação 
provisoria drssa Casa do Congresso Nacional em outro predi, 
onde possa permanecer at.li conclusão elas obras autorizadas 
por esta I ei . 

Art. 3." Revogam-se t<s rlisposiçõcs cm contrario. 
Gamara elos De.putadM, 21 ele novembro de 1921. - A1'

nolfo Rorlriuues lle A~r·vr.do, Presdiente. - Josú Auuusto Be
::erra de Medci·ros, 1 • Secretario. - Flua o Cm·m?i:oo, 2• Secl1c
tnrio int.erino. 

O Congresso Nacional. cm Sl1U resolucão de 19 de novem
bro de J 920, !.ornou c:dcnsivo an cx-pl'imciJ'o l.cncnl.c, primeiro 
cirurgião da Armada, Dr. Joü.:~ Chaves Ribeiro, o soldo vila.licio;, 
rogulado pol'n J.abelln qnc vigol'ava ao tempo ela lei n. 1. 087; 
ele 13 do agosl.o ele 1907. i:~; 
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O Sr. Presidente dn. Republica. negou sn.ncoão a. esLn. reso
lucão, por c::msidorn.l-a nociva. aos interesses da Nacão e resti
tuiu ao Senado, em monsagc'm n. :262, do 1920, com as razões 
do véto, ctous dos n.utographos da mesma. rosoluoão. 

Em sun.s rn.z-ões al!egn. o Sr. Presidente que o ·soldo vl-. 
talicio concedido pela lei 1087, n.os officiaes, praças n.udilores' 
e estudantes que scguimm para n guerra do Parag:uay como 
voluntarios da 1Patria, o t.o.rnado mais tn.rdo extensivo pela lei 
n. 2.281, de 28 de fevereiro do 1910, nos medicas, phn.rmaceu
t.icos, estudn.ntcs de medicina c pharmacin. e praticas de phar
macia que servi11am nos hospitaes, enfermarias do cnmpn.nha e 
ao.s machinist.as que serviram n:Js navi·OS de guerra., como vo
luntarios, mediante contracto do p11estação de seus serviços 
profissionaes, :foi «um premio aos que espontanea o desinteres
·sadamente, movidos, não por dever do cargo, mas unicamente 
peJ.o am:Yr da. Patria, foram por esta expõr a vida e verter o 
sangue em terra ostrn.ngeira; que ampliar agora «esse favor ao 
Dr. João Chn.ves Ribeiro, que não seguiu para a guerra cama 
voluntario nem como contractado, mas como cirurgião effe
cti":Y do Corpo de Sn.ude da Armada, e, portanto, nesta quali
dn.de, obrigado a prestar os !!Cus acrvicos -onde quer que '!os
sem reclamad'Js:~>, ser:i. acarretar desde .ii1 ao Thesouro um 
onus, que bem póde «imaginar o que ,será no futuro, quando o 
Congresso, pelo precedente q:ue •:Yra estabelece, se julgar obri
gado ~ attender a todas as solicitaoões do mesmo genero; qnc 
dos perigos dessa coherencia é prova jú. a propria rcsoluoão 
que, entre as razões 'em sua defesa. teve de invocar a dos pre
cedentes cm relação a:r medir..o da Armn.da Dr .. Jo,aquim Betta
mio e aos capitães-tenentes ,Tosé Carlos do Carvalho c Luiz de 
Paula Mascarenhas; c qnc, finalmente, estas excepoões não pó
dom eonstit.uir precedente para o caso do Dr. João Chaves :ui
beiro, por isso que se inspiraram nos «relevantes serviços~> 
prestados p::>·r esses officiac.s durn.nl!c a guerra. ao passo que 
da fé de officio daqne!Ic não consta que ello tenha prestado 
qualquer ~serviço relevante:~> durante os seis unicos dias que 
e,:;t.eve no f.heatro das operações, de 2'Í do fevereiro a 1 de 
mnrco de 1870. 

Se taes razões traduzissem bem o ouso do Dr. Chaves Rl
beiJ'O, a .Commissã:r de Finanoa's as acharia justas e teri:t 
igualmenLe de aclmiLtir com n Sr. Presidente da Republica que 
a re,,,:y!ução elo Congresso é. de Jacto, pro,íudicial aos interesses 
da Naçlio. mns a Commiss1io, reportn.ndo-se :t época em que 
r.ssr. medico f:J'i incluído como 2• oirnrgião efíectivo do Corpo 
do Saude ela Armada c seguiu para o Paraguay, afim de prestar 
na guerra os seus .sm·viços profis,sionaes, onde quer que o Go
vornn de!les tivesse n occssidadc e examinando a situação cm 
que hoje se encontra como vefJC·rano daquella guerra entre 
quantos. veLerano;:; c cirurgiões c::1mn elle, sn hajam tambem 
e::tonnrado do serviç.o da Armada, ·OU mc~mo do Exercit.o, sente 
bem cm sna cnnsciencin que n resnlução velada. não s6 nil() 
tom a nocividade a!J.e,zadn, c.nmn ainda sc empar•elha, com mais 
mzw::l e mais prop6edadc do que a lei n.. . . 281. no ·not.o do 
Justiça que o legislador rcpnhlicano reivinrlicnu pnrn os volnn
tnri.o~ '1..'1 Pnt.ria vntnndn n lo i n. ·I, 687 .. 

Com effcito, em 180!:1, havia. lanl.o nn Armada nomo no 
E:\'!crcit.o, g-randes claros a preencher nos respcct.ivos O~TJlOS de 
Saud·e. 

Os sorvicos. m~rlico .n phn.rmncentico. nas unidadc3 de 
campanha do !.erra como de 111a1: c bem assim os dos hDS'J)itnc~ 
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de sangue o das cnformnrln.s so!!J'iam os graves inconvenien
tc.s qno n. falla r! e tH·oJ'issionacs acari'Ctava. 

O gover·no es f.;•r(iavn-so por· sanar o mal, mas ao seu cha
mado poucos respondiam. A IJr•iso no quadro dos effectivos se 
aval11mnva sempre n mais, chegando cm fins do I86ü, nu Ar
mada, a lnwct· súmcnt,c seis segundos cirurgiões, q11nndo o cí
J'ccLivn elo quadro em. então de ?,2. O G:ovenno SllfJ]lria as fal
tas ndmitLindo cnnf.rncLado.:; com vantagens do vencimentos, 
sobre os da l.nbolln dos ofJ'ccf;ivo.~. superiores de duas o tres 
vezes aos destes, c com rosf.ri cçõcs sobro onde deviam Tll'estn r o& 
sm1s servicns, f{ne crnrn gcrnlmenf.c limitados nos do;; hospi
l.ac;; e enfermaria~. sem a ohrigação até de nsarem a farda rlo 
tmifoJ•mc. l\Iesmo assim, poucos profissionae.~ f::lrmndos acw:li
ram aos contractos; pr.ocnrnvarn-no~ cm maior numero os e.,
t.mlant.es o os prat.icos de pharmncia. 

Foi nesta situação que o Dr . .Toão Chaves Ribeiro. cnt[o 
recnu f.r;mcnl e :formado teve a espontaneidade de offerecer-se 
para o ~rl'vif;.n medif~o de Gnerru. c. podendo escolher entre a,; 
\'Unf.ug·,ms dn conlractado pnm servir cm Jogares determina· 
dos, e o dever· elos cl'fcctívos do quadro que serviam onrlc quer 
que o Govcnw mais necessitasse, preferiu collocar-se entre 
estes, r.ãn ponclo limitações ao seu patriotismo, nem se dei
xamlo inl'uuoncinr· por atlractivos de outrn ordem quo lh~ 
viessem snavizar. cm parle. n sacríl'icio que ia fazer. 

XcsLas condit;•ie~, n Commíssão ele Finnnr..as n[io p6clo con .. 
~idnrar o Dr. Ohaycs Hibciro, cm seu acto de abnegação, me
ros paf.l'intn rlo QllC os YOlnntarios da Patría, nem menos me
recedor dos favores da lei n. L GS7, do que os contractados 
contemplados na lei n. 2. 28'1. 

Dfl mais não (' de fazer recuar. na prntica desse acto da 
,insl.i,a, o onns qnc dalli possa advir para o Thesouro. pois 
rf10 \'Onsta qnn hoje, passados quasi 52 annos dn terminação 
rln g'TH•r·r·n, PXisf.am n inrfn. além do Dr. Chaves Ribeiro, outros 
nwd ieos nu 01.1 tl'os oi'J'ieiacs demissionarios do serviço eJ'fe
rLh·o do l~xrl'eito nu rla ,\rmada cm condições de poderem re· 
clamm· ig·nnl 'l'nvor·. Na Al'mnda, ao tempo da lei n. J .687, 
de ·I !107 .. no q1w f:onsl.a. só mente dous meclicos clemissionario:; 
hnYia. os D1·;; • .roaqnim elo Carvalho Bettamio e .Toão Chaves 
Hibeiro. An pr·iml'il'o .i:í l'oi, hu unnos. concedido o favor que 
snlieif.on: ao sr~undo J'efrrr-~e a l'csolução ainda pendente do 
1~n/n rlo Cnngr·cs~o snlll'c o ?HJin presidencial.. 

no Exr.l'cito uenl111ma reclamação houve nesse sentido, o 
O III' far. acrwlif.a,. na in()xistrncia de quem o possa .fazer. 

Em f.ntlo caso, attcnlos o tempo decorrido, apf.< n tel'mi· 
lHH;iio da campanha. e o fudo de se tmtnr s'ómcnt,e de "Yetern~ 
l111s tif·mi~sionat•ios", ;;,•r:í. fol'çosnmonlc rnnil.n limitado o nn
nwr·n de sobr·c\'il'rnles nas cir.·enmst.anoias clr. poder appellar 
pn r·n o nrcr.rdcn Lo. 

M<!llrnr r, mnís sã .iusl.iça se fará, portanto, om rcconhe~ 
cer·-Jhr.:: a ;,ua qnalidncle rio "1·o!untarios", como ''e procedeu 
r.m J'l!far;iio nos eontmctados sem excepção elos que compare
ceram :rn l.hnalro ela guerra nos ultimas instante~ daquel!e>: 
l'irlt'o an11os rln gl'anclos sacrifícios. do que cm negar-lhes essa 
•Jnai itlnrin Stí pm· .qne não ·f0i esso o nome com que se chrís-
11'·011 rnl.fio a r..,ponl.anciclacle do neto que os levou no cruento 
Hccnario. 
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U:1h1 o nfio nos parecer l.ambem preponderante a nltima 
r~zão invocnda conl.ra o pro,iecto. 

A I'•! de ofl'icio do Dr. Chaves Ribeiro não menciona, é 
vcrdarlt'. que elln l.enlla prestado "serviço relevante" nos pou
cos ;Jir.s, ainda de campanha, que passou no theatro da guerra, 
para iliP poder· Her·rm applicaveis, como "precedente", as ex
!'rp\:ües qu'r. inspiraram os decretos legislativos ns. 2 .172, de 
1\lOO cl ?..223, de J!HO, mas ~evela, coml.udo, a espontaneidade, 
a \'Oiurll;,riedade com qnr~ ellc se apresentou para o serviço do 
campanh.a " a sua solicitude em chegar ao theatro da guerra 
com a maior prr~tcza, pois, nomeado segundo cirurgião a 7 de 
.ianr.il·o de :1870, aprr.senta-se a H, embarcando a 15 nesta Ca
pital ,~ r.hcgava a 21 do mr.smo mr.z em Montevidéo e a 14 de 
feYureir·o seg·uinlc :i esquadra. no rio Paraguay, passando-~e 
imrrtedral.umrr,tr; para o couraçado Colombo, que ara, o navi•l 
~apilanru, do Cill:tl SI'• desembarcou alguns mezes depois, par·a 
snrvir cnmo pr·imeiro medico do hospital de Marinha em As
~umpr,ão o pela tmnsformação do hospital em enfermaria, 
eomu c•ne:u•regado desta at•! 1" rle :fevereiro de 1875, quando 
rrgr~~sou ao ·Br·asil com licmwa para tratamento J,~ saudc. 

EslrYr, porlnnlo. o Dr. Chaves Ribeiro cinc~"• anuas no 
Paraguay, partr nn cnuraçallo Colombo, em servic,:o de cam
panha acl.iva, que lhe foi computada em um mínimo de sei~ 
meze~. viel.o mencionar a sua fé de officio t.er-lhe sido con
ferit'a a mC<Ialha de bronze com passador de prata, i:: parte no 
serviço ::le nccupaoão que terminou no mesmo anno em qur. 
e li e, po:• cJo,~nl e, volveu {t Patria. 

D·~anto do c~posto, pensa a Commissão de Fin:J.nças que a 
Nação_ :farú justiça ao Dr .. João Chaves nibeiro, r~conhecend·~ 
que n r:onl.ril•uir.:ão de seus serviços de guerra não foi !Tem 
menos vai iosa. TWm menos volnntaria do que a dos medicos. 
:phm•mncru1 •eos, estudantes e praticos de p•harmacia, etc. 
conl.T·acf.adns para o mesmo servico o é, por isso, de parecer 
mw o Sunado mnnlcn•ha n projecto. . 

Snl3 ria~ Commissõe~, 23 de novembro de 1.921. - Al .. 
f1•edo L'! /is, Presidente. - FrUppe Schmidt, Relator. - Fran
ri.~co Srí. - .Tnsti En:eiJ·io. -João L71rn. - Vespucin ric 
Ab1·eu. - Justo Clt.m·m.rmt. - Mnni: Sodré. - Ben~ado Mon
teiro. 

RAZÕES DO «VÉTO~ 

A resolução concede ao ex-1• tenente 1• cirnrgiiw rln 
'A~m~dil Dr. João Ch~vcs Ribeiro, a partir de agora, o soldo 
V1tahc10 da tabella. VIgente ao tempo da lei n. 1. 687, do 1 ::l 
dr. agosto de 1907. 

Em 1907 o Congresso Nacional, tendo em consiclrracão 
o patriot.ismo c ahnegação dos officiaes, pra~as, auditores o 
estudantes que volnnta1•iarncntc :foram defender a Nação nn 
guerra do Paraguay, conccdcnclo-lhes o soldo 'da tahelln cntiio 
em vigor. (Decreto n. 1.687, de 13 de agosto do 1907). Mni~ 
tarde, pelo doere to n. 2. 281, de 28 de novembro do 1910, t.or
nou extensivo este favor aos medicas, phnrmnceu Licos, mu
ehinistas, etc., que serviram na guerra com.o vcluntm•ins rrw.
diante cont·rac.to. 
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. Foi, como se v/J, um premio aos que, expontanea c des
mteressadamenle, movidos não por dever do cargo, ma~ ll!li
camente pelo amm· da Patria, foram por esta expor a vida e 
:verter o sangue cm terra estrangeira. 

Agora o Congresso Nacional amplia esl.e favor ao dou to r 
João Chaves Ribeiro, que não seguiu para a guerra como vr.
luntario nem como medico cont1·actado, mas como cirut·gião 
e((ectivo do Corpo de Saude da Armada, e, portanto, nesta 
qualidade, obrigado n prestar os sens servicos onde quer que 
:fossem reclamados. · 

Além do onus que tal medida acarreta desde .iá ao 'rhe
som·o, póde-sc bem imaginar o que será no :futuro, quando 
o Congresso, pelo precedente que ora estabelece, se julgar obri
gado u at.tender a todas as solicit.ações do mesmo gcnero. 

Dos perigos dessa coherenciu t\ prova .iá a propl'iu rr.so
lução de que me estou occupo.ndo. 

Com cffeito. uma das razões invocadas em sua defesa 
foi que o Poder Legislativo ,id havia aberto precedenff!s «r.m 
relação ao medico da Armada Dr. Joaquim Bettamio e aos 
capitães-tenentes José Carlos de Carvalho e Lt1iz de Paula 
Mascarenhas.), 

Ora, sem entrar no exame da justiça e conveniencia des
sas excepções, devo assignalar, todavia, que ellas não conR!i
tuem precedente para o caso actual, pois se inspiraram no~ 
«1't'levantes se1'viços~ prestados durante a guerra pot• aquel
Jes ofi'iciaes, como está expresso nos decretos n. 2. 223, de 3 
de janeiro de 1910 e n. 2.172, de 9 de dezembro de 1909, em
quanto que da fé de officio do Dr. João Chaves Tiiheit•o nflo 
consta que elle lenha prestado qualquer· «serviço rele1·anl.e~ 
durante os seis u.n'icos dias que esteve no theah'o das opm·a
ções, de 24 elo fevereiro a 1" elo março de 1870, data cm 
que terminou a campanha. 

'l'endo em 'Vista as razões expostas, nego sancção ao pro
jecto, pol' nocivo aos interesses da Nação, e o devolvo ao Se
nado, que o iniciou. 

Rio de Janeiro, 27 de novembro de t921. - EpitacitJ 
Pessoa. 

RESOT,tJÇ.:tn DO CONGRESSO NACIONAl,, VETADA PELO SR. PRESI-;
DKNTF. DA Rlli'UBT.!C,\, A QUE SE ngFJlfiE O PARECER f'UPM 

O Conqrosso Nacional decreta: 
Ar ligo unico. Fica o:x:lcnsiYo ao ex-1. • tenrmle 1 • cirur

gião ela Armada Dr .• João Chaves Ribeiro, da data desta lei 
em dcunto, o soldo vilalicio co!'respondente a este posto, l'C
g-ulado pela tabella que vigorava ao .tempo da lei n. 1. 687, 
du 13 de agosto de 1907. 

Camara dos Deputados, 19 de novembro de 1920. -
J-ulio Bueno B1•an.dão, President.o. - A. V. de Andmde Be
::erm, 1• Secretario. - Juvenal Lamm·tine de ].i'm·ill, 2" Se
CL'e1ai:.io. 
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N. 137 -1921 

O sa'rgcnto n,iudanLo do .Exercito, Antonio Luiz de Sam
paio, refol'maclo IPOI' decreto de 30 de setembro de 1909 com 
1r:ais de 2G annos de scrvi·~o. pede ao Gon,"l'esso a graoa de 
ser o PodO!' Exocu tivo au Lorizado a gradual-o no posto do 
2'' l.eMnte. 

Allega um sOL! :l'uvor os 20 annos do bons sorvi(\OS milit.a
l'CS, l.or tomado .(Jat·Le nas ultimas expedições a MaLta Grossu 
o Hei·villo na eommissão llondon, de linhas Lolegraphicas. AI
lega mais quu a sua reforma lhe dú. apenas dous mil ·réis dia
rios, quanl.ia exig'tta r]l) mais .para manter sua í'amilia com
posta de seis filhos, o que, sendo graduado, poderá, quando 
o Governo entender, exercer um empreg·o militar melhor re
munerado. 

A Commissão não póde negar os bons servioos militares 
prestados pelo supplicant.o, nmn deixa de reconhecer a insi
gni!'icancia da remuneração do sua reforma e, ;porisso, não 
est.al'itt longe do '[)Cdir ao Senado. com boas razões, o deferi
menl.o da sua prel.cnsão, si razões outras, aliás, de grande 
peso, não se oppuzesscm á providencia requerida. 

As medidas de caracter pessoal são, com effeilo, anti
pathicas e f['acamen l.o ,iuslific::weis, porque, em regra, a um 
fo.vor on eoncossão a este feita, na IJ.)resumpoão de um bene
ficio Jeg·ii.imo, COI'l'Cspondc uma injustiça feita áquello. Dahi 
a vantagem de ser lomada uma medida de ordem menos ;par
t.icular ou mais g-et·al e equitativa, que poderá ser proposta 
opporLunumenLe. 

Assim u Commissão l)pina pelo indeferimento da pelição. 
Sala elas sessões da Commissfio, 23 de novembro de 1921. 

- A, Jnrlio rio B1'flsil, .Pre.,idcntc. - Benjamin Bm·roso, Rola
ln!'. - Çm·lr,,,. Go:nrilcani'i. - .!os é rle Siqueira Menezes. 

N. 438-1921 

A' Commissão ele Marinha c Guerra foi presente o pro
ir.cLo n. 25, de 1921, 'Plenamente ,iustificado da tribuna pelo 
'illusl.re Senador Sampaio Corrêa, autorizando o Governo a 
osl.ahelecer duas linhas do navegaoão Mroa entre esta Capi
tal o a cidade ele Porto Alegre. sob as condições que estabe
lece. Esta Commissfio. IPOT' deliberação unanime, resolveu 
pedir ínformaçõeR ao Governo, antes de cmittir o sou pa
N:ccr. Prestadas as informal)ões pedidas na mensagem do Sr. 
Pl'Csidenlc tia Republica, capeada :pelo officio do 1\!inisl.or·io 
dr• Gtiel'rn n. 507, de 3 do corrente, passou a Commissiio :\ 
fMmnlar· o parecer. não só levando em conta razoaveis indi
car.ües 'formuladas pelo Governo, como ontras que a Commis
sfíÔ entcnden adduzir. Nesl.as condições a Commissãn rccom
menda no all.o crilorio rio Senado, pedindo sua approvação. o 
seg·uint.e 

SUBSTITUTIVO 

N, 39 - 1921 

O Congresso Nacional l'esolvo: 
Art. 1! E' o Poder ExecuUvo autorizado a estabelecer 

duas I inhns ele n::wega(\UO :ícrca cntr·c a :Capital Federal c a 



ci(!ade de Po1·to .'\logro, de modn que possum se1: inaug'llt'nr:las 
al.e Relembro ti() J \J2:l. 

§ 1. • As duas J i nlw;; .-w1·i:o tH'uj t!tJI.:v.la~, uma pelo .I i I.Lu
ral, ll a outra pelo interior do prdz, a oeste da «Serra do M:ti'», 
c Ro dcsUnariio a pJ•imeiJ·a ao sct·vi()o de aviões e hydf'o
aviõos, c a sug·uncla ao Lmfego elo aviões. 

§ 2." O l.l'a~.ado de cada uma elas linhas dcverit se!' t'eil.o 
do modo qne os gmndos ecnl.ros po1il.icos, incluskiaes ou 
commerciacs ria região a percorrer constituam ponLos ohri
g·~1l.orios de :t>assa:;cm, sal..-o qunnl:o n iR!.o se oppuzercm dif
:l'wuldades. Lcclmicas de onerolla remo(;ão ou conveniencia.-; ele 
ordem militar, reln/.ivas A defesa do puiz. 

§ 3. • O traçado da linha do interior dcvm'á sct· orícn
f.oclo pelos das vias ferroas existentes na região a per·aor•J•er, 
afim de que os campos de utermgcm fiquem collocados. sem
pre que possível, nas proximidades das estações de estrada de 
ferro. 

§ !;." Serão iuslallados ao longo elas duas linhas. em 
postos de aterragem afastados de 300 kilometros, no maximo, 
estações radio-telegi·apllicas c radio-lclephoni.cas, deridamento 
repparelbaelas para o scr·vi,ço de radio-r;oniometria c com ca
pacidade para transmittir communicacões até 500 kilometros 
de distancia. 

§ 5.' As estaoões radio-Lelee>raphicas e radio-telepho
nicas extremas, no Rio de Janeiro c em Porto Alegre, deveril11 
ter capacidade para se intercommunicurem directamente. 

§ o.• Em todos os pontos de aterragem que possuam in
st.allaoões de telegrnpho ou de telephone, corrimuns ou sem 
fio, serão montadas cstacões meteo['ologicas e aero1og~cas, 
preparadas especialmente para o serviço de navegação. · 

§ 7 .• · Em .ca:d·a campo de aterragem serão estabelecidas, 
convenientemente a:pparelhadns, estações, officinas ou instal
lações de prompto soccorro medico e de reparações mecha. 
nicas. 

Art. 2: A linha do lHtoral ser:i estabelecida, conservada 
c dirigida pelo Ministerio da Marinha, e a do interior, pelo 
da Guerra, sa Ivo no que se refere nos serviços de radio-tclc
graphia, de radio-telophonia, bem como aos d-e meteorologia 
e aerolor;ia, que serão inslalladas e dirigidas pelo l\finiste
rio da. Viaoão e Obras Publicas e o de Agricultura, Industria 
o Commercio, respectivamente. 

§ L' Sempre que o Ministcrio da Guerra tiver necessi
dade de preparar um campo de aterragem em ponto do. littoral 
onde exista ou venha existir outro do Ministerio i(Ja Marinbn, 
as installacões ficarão a cargo do primeiro desses minis
terios. 

§ 2.' Os telegrammas das autoridades militares sobre 
os serviços proprios das duas linhas aereas, bem assim <?S 
telegrammas offi.ciaes e assumpto militar, terão preferenc1a 
sobre os de caracter commum. 

Art. 3.' O Poder Executivo facultará a entrada nas es
colas de pilotagem, a cargo ele autoridades, aos cand:idaios 
indicados pelos Governos dos Estados, percorridos pelas duas 
linhas, que fizerem doacão ao Governo Federal dos terr~nos 
precisos ao preparo dos campos de aterragem nos respectivos 
territorios. O numero de can:dúdatos será fixado annual
;mente pelos Ministerios da .Guerra e da. Marinha., 
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' Í\NNAES DÕ SSNADÔ . 

Al'~~ 11.• Emb'orn as duas linhas se dcstine·in, precipua".. 
rncnLc, aos serviços da Armada e do Exercito, poderá o Go
ve~t~o 'Permittir, só e quando julgar conveniente, sejam ellas 
utthzadas para raids sp01•tivos e para viagens eommer.ciaes 
e. ~e experiencias, d·esde que satisfacam as seguintes con
dJçoes : 

1') obed·iencia aos regulamentos que forem expedidos 
pelo Poder Executivo, além de instrucções especiaes de 
oecasião; · 

2•) pagamento de uma taxa de utilização da linha quan
do as viagens tiverem fins commerciaes e indemnização do 
material que utilizar nos. campos de aterragem. 

Art. 5.' O Poder Executivo providenciará para que, 
desde já, se,iam projectadas c arcadas as duas linhas de que 
trata esta lei, podendo, para isso, abrir creditas até o ma
xirno de 40:000$000. 

Paragrapho uni c o. .Qs projectos das linhas serão organi
zados e iJ'Xecutados pelo Ministerio da Guerra e pelo da Ma
rinha. 

ArL. o.• O Poder Executivo, para dar cumprimento a 
esta lei. poderá abrir cre:d:itos, até o maximo de 4.000:000$, 
logo que fôr conhecido o orçamento do custo provavel a que 
se refere o artigo anterior . 
. Paragrapho unico. O crcdHo Lo tal a ser aberto ser !i 

dist1·ibuido da seguinte fórma : 
1 ") ao MinisLeJ'io da Viação c Obras Publicas, a parl.e 

relativa á 1·nd io-Leler;raphia c J'adio-tclepJl.onia ; 
2") ao 1\fínistcrio da Agricult.ura, Industria c Commer~ 

cio, a. pa!'te referente aos serviços de meteorologia c ae-
rologia. · . 

3") aos .MinisLerios da Guerra e da Marinha, ás demais 
d·cspczas de installa~.ões das linhas aereas propriamente ditas .. 

ArL. 7·." Revogam-se as disposições cm contrario. 

Sala das sessões ela Commissão, 23 do novembro de 1921. 
-A. Ind·lo elo Br•azil, Prcsidcnle - Benjamin Barroso, Re
lator. - Cm·los Cavalcante. - José de Siqueira ·Menezes. 

A Commi~Hiiu di' ~lal'inlla n Clu<!l't'a, examinando os do
t\\IIIICnl.os rofcrenLo~ ti pJ·eten<;iío do oontra-mcsLro rrl'l'ormado 
Anl.onin Francisco de Paiva. de J•ovcrl.cr no ~crvir;o da l\lm:inha 
dr. Gur.rm, ,inlga qur., Lendo a junta do inspccr;~o de sauclc de-; 
clarado o prcf.cndtmt.e apto para o servi~'o actiVo, o_ qun o 
«pront-vrovnda» o s()n exorcicio constante ·nas runcoocs del:'lsc 
cargo, .nenhum inconvcnientr vô em qUI.' H<).ia npoiada a propo
siç~o dn. Camam ctos Dapul.aclos n .. I Oü, r.lp Hl21 . l'í,cs_Las con
ditiÕr!S proJJõc ao Senado uprrovar a rc1'rr1da propost~.ao . 

Sul a da Commissão, 2:1 do novcmbt'o de 1.1!'!2:1. - A. Judio 
do Brasfl, PJ'I'i!idenLe. - Benjamin Bm'1'0so, Relator. - Carlos 
Ca·valcant't', vencido. - José de Siqueíra .tienczes. 
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N. 44.0- JfJ2l 

A imporLancia social t.los serviço~ confiados á administJ:a
r,ão ou superintendeneia do Ministet·iu da Justiça c NegoCI<?S 
Interiores, embora da maior evidencia, bem merece precom
zada e propug·nadu. afim ele lhe~ as~egurar a ininterrupta pre
occupação dos politicos du hoa vontade t' de lhes grangear a 
at,tenção dos indifferentes eu,ja apatllia, não raro, constitue 
seria cmbarac;9 _ás mais uleis rcalixações. A essfJ dep_a~
J!!ento da adnumstrução federal compete a Larefa humamtar1a 
e altamente politica de restringir, coarctar ou invalidar o~ con
flictos, divergencias ou discu!'dancias c as causas da desigual
dade entre os homt!IIS, fol'neeenclo-llws ,. al.tí impondo-lhes os 
meios de se prepararem physica. intt)lll!el.ual c moralmente para 
a vida coll•!cl.iva. Cumpru-lhc, poi~, ,. lwje mais r.ln que nunca, 
,attenta a accentuada evolução do ideal socialista, favorecer e 
garantir «a formula coneiliadoru do jusLir:a ~ocial», que, sem 
«annullar o estimulo e a :força das capacioades pt:ssoaes:.l, fa
culte a todos os homens, sem excepção nem àistincÇ~ão, «OS ele
mentos necessarios á vida sã. no moral o no pbysico, propor
cionando...tl!Jes assim «a rcla/.iva igualdade c o hem estar geral)). 

A acção do Estado, «tutelar e pt·cvidcnle, sem asphyxiar as 
energias indivicluacs». na concisa e exacta expressão de Vi
veiros de Castro. (A Questão Sodal, pag·. 41). está, principal
mente, coneenl.racla neste ministerio, e comprehende: -a edu
cação e instrucção, a prop'hylaxia c cura, a assistencia, a po
licia, o ,iulgamcnlo, a punição c repal'ação tios d'amnos. O des
empenho ck l.ão ingente missií.o, depende ele apparelhos com
plieado~ e {}C dil'ficil e custosa organizacão. E' bem de ver ·.Iuc 
taes apparelhos. prn· mais apcl'fril.:oadÔs que sejam, jamll!is 
alcanr.mrão eomplet.o exilo. isto é. jamais eonscguiriío abolir· a.;; 
imperl'eit;õt•s u uxlirpat· os vícios do homem o da sociedade, 
caso em que se lot·nuriu desnccessal.'ia tt sua manutenção. 

« L'él.at de noLee soei•íl•í et l'tn·p;an isal.ion de cus appareils · 
nous ussut·•~JJI. qJii.' I ouJ' di spari l.ion pa1·. l)vanescence n' est pa~ 
prochainc. Jl esl de mcmo assez vraissemblable. qu'elle ne .se 
produira jamais duns l'nvoluLion humainrJ (Fr. Paul h em, «Le 
mcnsongc du monde», Paris -1921, pag·. 812). De nenhum 
modo, cnl.rctanlo, isso poc\eJ'Ú cmpeccr ou enervar os esforços 
tendentes a melhorar esses serviços. alguns dos quaes estão 
bem longe de uma insLallação regular, e outros se resent.em dQ 
:Calhas ccnsumveis, como salientou o ·i\ lustre relator deste or
çamento na Camat·a, em rcla\:ão á pol iUca do Districto Federal. 

Si as nolaveis incoherencias, as contradicções e desordens 
Iamcntaveis que sr. verificam nas soc.icdades humanas ,justi
ficam, na opinião de alguns, felizmente bem poucos, o pessi
mismo ou a falta de 1'1! no prog1·esso geral e continuo da hu
manidade, a pctsisLencia de crenças opt.imistas ó um pheno
nwno psycholog·ico e social clr; existcncia incontestavel o de 
:faeil observação, pot· mais curioso c illogico que pareça. Isso 
mesmo reconhece c proclama o .iá c i lado Fr. Paulham (obra 
cit., :pag. 3M), a quem pertence• tambem esta ponderavel as
serção: ~La contradiction cst au cours de tou.te realitét elle est 
neco/isaire au syst.emc, nccessaire à l'existence.» (Ovra cit., 
pag. 328.) 
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432 . AN!'\AES nu sJmAno 

Ponlianfos ·de 'parLe, pois, tlttaestJUCL' cõrisi'clcraçucs ]Jlliló
·supltitms e tenhamos eon l'ian,_:a na nmrdm .uscc!~cional do 
1111 ulflu. Pl'OIJUrcmos csLalwl,•ciJL' uu eunscrvar, upcrfmçoando-os 
ás c~igencias <la _época, n~o só o~ apparo!hos de.s~in~dos .ú :f!l'l!
vew;.ao IJ l'ü[ll'usstw do erune u a garanl.m do~ d!!'fJILos !UdJ~l
âuaes e de. ordem publica, como todos os que forem ncccssarws 
á educanãu moral u ao avigorarnunto do individuo, ú assistcniJiu. 
·C ao aperfeiçoamento das capacidades, ele., certos da que, as
sim procedendo, hallil il.amos o l~sLado a satisfa~.er uma nciJCS
sidade peculiar c essencial á SLJU moderna comprohensão. 

«0 Brasil, ,i(i. al'firmava Alberto '.l.'orres, tom do ser uma. 
llepublica social por força de seu dest.ino e da fatalidade do 
seu surto na éra da questão social». «Npssa raça. observa o 
me~rno pnblicisl.a, ti insuporavcl de um certo gráo de socicl
,Jismo do Estado ... Do lavrador, que reclama do Governo a alt,1. 
do prc,:o dos seus productos, ao homem de lettras, que úão ad
qllil'IJ â consciencia de seu valor lit,/;erario antes de ter assento 
no cenaculo do Syl!ogeu, todo mundo d um pouco fetichista da 
virtude magica do \EIStado. » (A Oruani;:;ação Nacional. - Rio, 
pags. W•-1, 45 e 4G.) 

Nada, porém, de exaggeros. Não os permittcm as condi
')Ões financeiras do paiz. 1ten1 llies dú apoio a bOa doutrina, 
comprovada pela expericncia. «gm tudo isto, escreve o pro
fesso!' Jonathas Serrano, a medida cm que ao Estado cabe in
tervir depende sempre ela~ Jtnüaveis eircu n1stanr:ias do atn
hient.c social. ;\ssim, po1· exemplo. l'i a iniciaUm parl.icular 
:ror sufJ'icicntc para pr·ovnr· :ís necussidarJcs do ensino, deve o 
Estado abster-se ele :rundnr escolas ofl'iciacs. E ücve-o porquíl 
a faculdade de ensinar niin (! a/,[ri.bu.ir;fto propria do poder e 
sim mera cspccificar;fLO, aspecto !mrl.ict.1lar do dircij,o âe tra
balhar, que pertence a todo ciclac fta. » (Da Familia como cei
lula primaria da Organização Social. '.l.'hcses do concurs""o- Rio, 
Hl21, pags. 37.) 

. l~m mal.cria 9e eusino. J'or1,:a .'i reconhecer que muif.o uns 
·mcum~e fazer, nuo tanto,.a J•espe!.to clQ cnsilto superio1· e se
m,ll!dtn·tn, quanto a res/1e1Lo do Jll'IJI'Int·lo, para reduzir ao mi
llJmu poss!vel a ospan .osa JWI'Cf'ntag-em rJe analphabet.os .qu~ 
nos crmtrisl.a c envergonha. "\s esla/.isLiens clemo'nstram di' so
he.io que a inicial.iva privada c a acr:iio dns governos dos n{uui
cipios o dos :Estados não poclcrn lil)r>r·tar a Unifio desse en
eargo. Dados of:ficiacs l'eccnLcs. colhidos pelo Ministcrio da 
;rustif;a. P''I'JrtiUent aSSIJ\'er·nr. scg·unclo o Relatorio deste anno, 
l.lo umiJHJI1tc• Dr·. "\ll'roclo Pinto, ci1.1c. nm Vt).rias circumscripcõc~ 
do paiz. mais du DO o/o tlas c!'Ctlllf:Us estão JH•ivadas do ensi~o e 
na mais allsolul.a ignnmncia. ' 

. E' dess~J rolntorio .a. scgninlg_ tra!:scl'ipção: «Assim sendo, 
a mLorvençuo ou o aux1lrn ela Uman ntto deve consistir cm uma 
pro?'\ essa, o .sim ·Cm l'C(tliz~r:fi? ._O rnodus {aciendi ou o cri
,tcrw a scguw para a cltRI.J•Ibttlf,'tlll rlc~~n ~uxil.io, a fisc~lizaçiíp 
f0deral e os deveres do Estado, a conventcncm ela umformt
:~.ar,:üo elos mol.hncloR do ensino sob os preceitos mais adiantados 
e t.udo mais que se l'OfCT'Íl' a. tão relov.ante organização deve ser 
fJb,JccLo. de ost .. uclo do uma Co~lf.m·••nma ele representantes dos 
;Elstaclos. roumda sob os auspw10s do Governo Fcderab. 

A Confm·encia, a qu c se rofern esta. transeripção acaba de 
:encerrar os seus trabalhos. .Tti tiveram publicidade diversas 
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memorias e rclalurios de suas comrnissõc-s, parecendo dignas dtt 
maiot· pondcmc~ão as conr.lusõcs a que chegou a primeira com·
mi~são, presidida pelo senador HeJ'mencgi!do de Moracs, sendo 
J•elatnt· u Depu laclo Tavares CavalcanU. Depois de conciso e: 
,judicioso rclal.orio, :foT'mula a referida Commissão as seguintes 
conclusões, divididas em cluas sc~rios, a pl'irneira rnlaLiva á dif
fusão do ensino, c a segunda sobre a obrigatoriedade. 

«PlUMEinA SERlE 

1". A União, cm sua missão consLiLucional de animar no 
paiz o desenvolvimento dns lettras, artes e. sciencias, tem com
pelencia para collaborar com os Eslados na di!fusão do ensino 
primaria c no combate ao analphabeLismo. 

2". A formula prefcriYcl par·a que se cffcctive essa co11a~ 
boração é a do accõrdo enlrc a União c os Estados, mediante as 
seguintes bases: · 

a) a União concederá aos 'E,stados, aos municipjos ou á 
iniciativa particular, subvenções c outros favores compatíveis 
com a sua acção constitucional; · 

b) os .Estados manterão providas t.odas as escolas acluál
mente existentes c as creadas até á data do accõrdo e se com
promettcrão a elevar gradualmente as suas dcspezas com a 
instrucção primaria até pelo menos 10 o/o da sua receita, .assim 
como a despen<lcr com este serviço 20 o/o, pelo menos, dos seus 
saldos orçamentarias; 

c) as subvenções da União applicar-sc-ão exclusivamente 
ás escolas isoladas ou agrupadas que se crearem em virtude e 
postcr·ior·mctllc ao accurdo e poderão variar entre 30 c 70 .o/o 
da importancia correspondente ao custeio do estabelecimento 
na razão directa da densidade da população c na inversa· dos 
recursos financeiros do Estallo accordante; 

d) a União tení a fnncção de coordenar os esforços no 
combate ao anal phabetismo e de systematizar a educação na
cional, pelo que intervirá pelos seus orgãos competentes na 
elaboração dos programmas c na appl icação dos mcthodos de 
ensino tcndenles a formar a mentalidade do povo bt;asileiro; 

e) a União exercerá a inspecção das escolas subvencio
nadas, sem excluir a inspecção dos Estados nos mesmos esta
bclr.cimenlos. 

SllGU~DA PARTE 

i •. A Conferencia Interestadual do Ensirio Primarió rêcõ
nhcce a compctencia do Cong·resso Nacional para decretar s 
obrigatoricdaclo elo ensino; 

2•. A actual situação do p'niz não comporta a decretaMo 
dcsla medida com caracter absoluto; · 

3". Declarar-se-ti obrigatoria a instrucção primaria em 
qualquer localidade do pniz, desde que em um raio de dou'> 
l•ilomctros hn,ia r.sl.abelecimcntos de ensino na proporcão (le 
um grupo r•scolm· pam mil habilnntcs nu do uma oscnla iso
lada para lresr.ntos e que, annr.xo a cada cstnhclccimcnlo, fun
ccione uma caixa escolar; 

4". Os pal'liculnrc& ou cm prezas que possuir~m cstaJ.Jele
·cimi.mtos l'allris ou illlluslriaes que empreguem menores de iO 

•::!. - Yol. vtr · · 28 · 
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a :lü annos cm seu scrvir.~o, :l'icarão na ol:)rigaçüo ti~ lhc5 mi.·-
nistrm· o Pnsino riu., primeiras Icteas; . . 

5". Serão punidos pc lo modu qu c a I c 1 • de l.ermmar os 
que infringirem o disposto nu conclusão antcrwr·. » 

Adoptados det'iniLivamcnto estas conclusões, ou outras quo 
dcllas nfio poderão dil'fcrir muito, cumpre que o Govet·no seja 
habili!.ado a pol-us cm o!Jra. Pum esse ct'fcito scrú ncccssurio 
não só a inclusfto no Ul'r~amcnto de uma dotar;fw com esse des
tino, como a votação de' dispositivos reg~ludot·c_s de squ app)i,
cação. Isso, ou a claborar;.ão de uma let cspccml sobr_c tt_dJl~ 
fusflO do ensino primaria c o comiJal.c ao analphabctJsmo, SI, 
por amor aos esl.rictos principias de uma rig·orosa purr:;.za Ol'
çamentaria nos limil.armos no orçamento á dccrel.açao de 
verbas para o custeio de serviços jíl creados e regulados cm 
'leis ordinarias, 
· O Relator deste purccoJ•, rcconhccrmdo embora os incon
venientes dos orenmcnlos rabilongos que, cm g·cJ•al, se prestam 
a recheios c posliços do interesse inclividnal, não considera o 
postulado do orçamento som cauda. lão_ rigido que não pm·
mitta disposições explicHas ela upphcar.~ao das verbas ou con
signações, c mesmo relaUms ú ~nlução do pt•oblomas que, comn. 
este da a.lJJ/wbc:t'izaçüo, não admJI.tcm clelong·as nem carecem de 
demorada.> discussões por já se acharem sufficicnl.emcnte elu
cidados. 

Como quer que.scja a Commissão de Finanças se.aguarda 
rpara resolver sobre o as'sumpto duranlc as discussões da pro~ 
posição da Gamara. 

A respeito da instrucção superior, temos o prazer de meü
êioriar, como um passo de grande alcance para a elevação do 
ensino, o estabelecimento do rcgimon univcrsil.ario. A i. de 
janeiro do corrente anno começou a funccionar a Universidade 
do .Rio de Janeiro, cuJo regimento foi approvado pelo decreto 
n. 14,572, de 28 de dezembro de 1920. 

O ·inte.rcambio de professores entro os institutos nacio
'ilaes e estrangeiros, medida enl.re outras aconselhada no citado 
relatorio elo Dr, Alfredo Pinto, merece, a nosso ver, apoio e 
·cstimúlo dos poderes publicas no interesse elo ensino e das re
lações internacionaes, 

Quanto ao ensino secundaria, aquelle ministro, o Conselho 
Superior ele Ensino, o provecto Dr, Carlos de Laet, digno di
rector do Collegio Pedro II, e o illustre professor Aclrien Del
pech, os primeiros em documentos publicas .e o ultimo em' 
.carta ao Relator dest.e parecer, propugnam o restabelecimento 
do curso de bacharelado em letras, supprimido pela chamada 
Lei Organica. ·· . · 
·. · A congrcgàção do Collogio Pedro II opinou que esse resta
belecimento podia ser feito nas bases que submetteu ao Go
:verno, independentemente de autorização legislativa, desde que 
não so creavam novos cargos; assim, porém, não entendeu o 
Ministro, que, reconhecendo embora consultarem as referidas 
bases o interess0 do ensino, declarou indisponsavcl a prévia 
autorizacão do Congresso. (RclaLorio do !2\Linisterio, 1921, 
pags. LPV c .LXVII) , 

De accôl'do com o que resolver a Commissão quanto a 
emendas no. orçamento. o Relator não. terá hesitur.ão cm acon-
scll,llll' a pl'ovidcncia alludidn. · ' 
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Com :t crear.~iio do Departamento Nacional de Saucle Pu
blica J'or·am nello conecnl.raclos Lodos os set•vi•)OS que se pren
dem ao problema sunita rio. 

Os documentos oJ'l'iciaes clemonstmm crnc vão sendo co
lhidos lJendieioH nol.aveis com o clesenvolvimcnl.o que estão. 
lendo esses sm·vir.1os. 

· Levantaram-se censuras sobre as repetidas modificações 
rcgulamen ln 1·es que a es;;c rcspci to se hão dccrctaclo ~m eurto 
:prazo, ora com augmento, ora com climinnir;ão de ca:..~os iden
ticos, dando orig·cm a uma nova classe ele addidos, como acon
teceu em rclar;ã.o aos inspectores sanitarios cffectivos e outros 
funccionarios. O facto, ali{ts exaggeraclo pelos censores, tem 
sua explicação, cer·tamentc no desejo de melhorar, aprovei
tando as lir;ões ela cxperiencia. 

O ull.imo decreto, exp~r.liclo ha cerca de dous mezes, de
pois do uma oxcursãn aos Estados Unidos do- abalizado scien
tisl.a Dr. Cm· los Chagas, clif'octm· do Departamento, ainda não 
póclo ser apreciado pelos seus resultados, mas é de esperar qúr., 
consubstnncianrlo ollservar;ões nacionar~s c claquolle adiantado 
paiz, constitua uma organiznr~ão utilissíma c, tanto quanto 
possível, permanente. • 

Os lrallalhos ele pC'ophylaxia f! saneamento do interior, · 
cuJa installa(:ão so fo1. no governo do saudoso Dr. Delfim .Mo- · 
roira, mcd i ante instr·ucç:Ges elaboradas pelo i\Iinistro Dr. Ur
bano Sanlos. a quem nest,es assumptos se devem esforços e 
roalizaçúos ele inesLi:o.1avol valor, J'nram unificados c centrali
zados no Deparlamehl.o Nacional ele Sauclc Publica, do qual 
constitu cm uma das clirecl:orias. a cargo elo Dr. Beljsario 
Penna, cornpclent.o hygienisla, muito conhecido e elogiado pelo. 
seu dcvolal'i1ento tí causa ela prophylaxia ,rura,!. 

ncrcrinc!o-sc a esl.c ramo do serviço sariitario entre nós. 
o Sr. Presidente ela Republica. em sua mensag-em ele 3 d~ 
maio eles te armo, escreveu o seg'uinte: «E' providencia ele ele
vado alcance, ela qual depende a prospericlacle cconomica de ex
tensas rcgil)cs e o aperfeiçoamento c progresso da nossa raça:~> •. 

Não se pócle dizer mais nem melhor em defesa da persis
tencia r) do cuidado que eleve merecer uma tarefa pat.riotica .. 
Assim ,iá linha entendido c cleliberaclo o Congresso. determi
nando que o imposto ele const1mo sobre bebidas alcoolicas fosso 
destinado {t solução desse magno problema ele nossa patria., 
Entretan Lo. tendo esse impo:sto rendido 47. ooo·:oOO$, em 1920·. 
foi attribuida ú directoria do Saneamento e Prophylaxia Rural, 
apenas a quant.in ele 2.022:000$, isto é, menos ele 5o/o. 

Mesmo assim, apesar elo não se haver dado a esfe ser
vi~o o desenvolvimcnlo que os recursos orçame•nl.arios per
mitUram c ainda pcrmittem, os .resultados •Obtidos são con
sidera\'eis cn:N·ccem francos elogios elos competcnt.es, comn 
o fez o JJr. Wicliffc Rose, director geral da Commissão H·o
el;fe!ler. sr,p;nnclo cilM:ão do Dr. Luiz Hacklett, perante a. Aca
demia de Medicina. 

Impõe-sr, portanto, a estabiUzaç,ão desso commettimnto 
de modo a não C·ontinuur su.ieit.o a rwent.ua.Iiclacle.s ou tí mercô 
clé possíveis c!iscordnncias 'Cic orirntação nos g-overnos quo se 
succr;clcm. O Dr . .Tus{o Fauscn Forro ira, modico n goographo 
maranhcnsr. I ralando deste assumplo noJorno.[, do Commer. 
cio de -18 de outubro ultimo, accentuou a nc.ccssida:de de 11ão 
llavcr interl'Uipção nessa cruzada. 
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Gom Mfcito, si nos s·rancles centt·os de civilizacrto, como 
o Rio de Janeiro, o serviço do hvgicne c propllilaxia de di
versas mo'JesLius é de caracter pormancnLc, com maim'ia do 
razão o, deve RC!' o de prophylaxia rm·al, d~sLina:do, princi
!J}Ul·mente, í1s classes m:us atra0ada:s c menos favorecidas do 
fortuna, de cduca~:ão c do cn.LcndimenLo. A estas classes, SO·· 
ibrcLudo, .se deve repelir, sem cessar, as verdades cvidcnLos, 
:para que não se tornem inactivas, conforme ensinam os mes
tres. A proposilo, o Dr. João Janscn cit,ou uma !))ttssagcm de 
João Li.sboa, que ainda não ·perdeu opportJUnidaclc, cm visl.a 
<lo atra:zo da P·SYC·olog·ia nacinal, cm matcria de prophyla
xia, c da influencia qu·e teve na formação do brasi.leiro, prin
cipa:lmcnl.c do scrtailc,io, o elemento indígena. 1~' csl.a a ci
tai)ÚO: 

"·COm a mesma facilidade com que os selvagens do Brasil 
aprendiam qualquer doutrina, assim !e esqueciam prompta
mente ele tudo, como si ,júma.is tiveram sabido cousa alguma. 
~egundo o refere o proprio Vieira, havia-se de estar sempre 
ensinado o que ,iá c.~tava apreendido, e sempre plantando o 
que .iii estava nascido, sob pena de perder-se o traba.lho. A 
estrcl.la que os alu.miasse não havia de desa.pparecer, sob 
pena de apagar-se a 1u1. .da doutrina. No traba·lho desta vinha 
era necessario que eslivessc sempre a cana da doutrina arri
ma:da ao pé de cepa, ·e atada :.í vide, para que se pudesse 
lograr algum fruclo." 

Su·spender ·Ou interromper 1pror quo.lrquer fórma o scJ•vir,o 
de prophylaxia rira! üonstituiria actualmente um atLenLado 
de graves ·conscqucncias, a come~ar pela perda de ·Lodo o 
trabalho realizado. 

Os profissionaes i·ncumbi·dos. desse serviço, estão, cm com
paraçã.o .com o da hygicnc ur.bana, quasi nas mesmas condiçõc.s 
dos missionarias que prcg·am enL1·e os aborig·enes, cm com
!J)araçã.o com os dout.rmadores das cidades. Não vem, assim, 
i'óra .de proposito mais uma· citação, esta elo parll'c Antonio 
Vidra, otl Lranscripta <lo mesmo manancial de idéas, onde o 
Dr. J'usto Jansen foi lJiurscar os trechos acima: 

"Que .toem de ver, ·exclama Antonio Vieira, as missões do 
Orie.nte, que entendiam com os homens mais doutos do mundo. 
com ·estas nossas que entendem com a gente mais se.m enten
dimento c sem discur·so, com a gente mais inculta, com a 
g·ente mais rpobrc, c·om a gente mais v.íl, com a .gcnlc menos 

· gente, do quantas ·crcou ou abortou a nabu:reza, entre cu,ia3 
polwczas c desamparas, entre cu~i os ascos e miscrias 5omos 
obrig·ados a vi\'cr ?" (Obros de .João Francisco Lisbôn, Vo
,Jumc IV, Maranhão 18G5, pags. HS.) 

O grande missionaria fallou talvez ao~ :p.rcccitos da ca
l'idarlc cvangclica, pintando a cures dcmasiad·o carregadas as 

. tristes condições do ind.igena brasHciro. Dando o devido des
conto de possível cxa::n;cro c addicionando o g'I'áo de adcanta
mcnto que se vcrifka entre os indígenas c os scrtanc,io~ 
christãos, porque bapLisnclos, ainda assim é muito c·onside
ravel a di·slancia que medeia entre o homem elos centros ci
vi.Joíza.dos c os hab1Lantcs dos scrlõcs c mesmo as popu[aç.õe:; 
:pobres <los suburbios. 

· Ag•ora que se está cuidando de levantar o nivcl cles'lu 
·genLe, avigorando-lhe o organismo c cduducando-a nos precei
tos :ruldimentares de hygicne, ao mesmo tcmp•o que se trata tla 



lhe por doanle rios oH10s a carta de A B .C, não ha, nü.o póc!J 
haver quem 1pcmc cm retroceder um passo nesse caminho, 
·que é o .mais Nm'to e mais scga.wo pa1•a nos levar á grandeza 
nacional. Mas, por i·sso mesmo, convém, quo ~c tomem Lodas 
as providencias ·qLJe façam dcsapparocer deste serviço o ca
racter do providencia. Nada do duvidas a tal respeito, 

A pr.qposição da Camara consigna do·L:H;õos para o di
rector, pessoal o mubcrial da secretaria da Prophylaxiu Rural, 
c não far. a menor referencia aos diversos postos existentes, 
nem mesmo o pessoal tcclmico indispensuvol, modicos, mi
C!'oscopi·stas, eLe. Menciona, entretanto, cm verba nova, sob 
n. 40, ''Fundo para a Prophylaxia Hural", a quunlia de réis 
5. 000: 000$00'0. Essa •consignação cm globo ele tão avu.!>lada 
sommu discrepa de todas as outras verbas, cu idadosamcntt~ 
discriminadas no ·orçamento. A Commíssão de Finanças, ou
vindo o Governo sobre o assumpto, esforçar-se-á por fav.cr, 
·quanto a esta verba, a discriminação que for passivo!, embora 
se consigne uma d·otaaão razoava! para os serviços e postos 
que foram creados, durante o cxcrcici.o, nos termos do re
gulamento respectivo. 

Como é sabido, para o custeio da Prophylaia Ilura.J I! 
das obras de saneamento do interior do Brasil a lei mandou 
constituir um fundo especial,· com as seguintes rendas: 

a) o J)roduoto <lo imposto de consumo sobre bebidas al
coolicas, distiolladas, aguarrlenta de quaiquer espccic, coanacs 
e bebidas analogas; 

b) o producto da renda dos laboratorios subordinados ao 
Ministerio da Justiça, exceptuada a elo Instituto Oswalr!o 
.Cr.u!Z; 

c) os saldos verificados nas diversas verbas do Departa
mento da Saude Publica, bem como as multas que não tive
rem fim determinado; 

d) a taxa de 15 o/o (hoje 2 o/o) sobre o produc~o liquido 
dos jogos de azar Jícenciados: 

e l o producLo da renda do se.]} o sanitario. 
Dissemos acima, c consta do Relatorio do Ministro da Jus

·tica e Negocias Interiores .que só o imposto da lcttra a), be
bidas alc·oolicas, llroduziu 47.000:000$. cm 1920. 

'rodos os recursos destinados aü fundo especial produ .. 
zirrão, portanto, uma somma muito elevada, da qual a quan
tia de 5. 000:000$, mencionadas na nova verba, deste orça
mento, constituirá uma percentagem mínima. Assim, a re
ferida verba não merece reparos pela sua elevação. Tratan
do-se, ·porém, como se trata, de importancia arcada, segun::lo 
os dizeres da proposição, e sabendo-se, como é notorio, da 
oxistoncia de diversos postofr funccionando nesta Capital c nos 
Estados, e ·regular o fazer a discriminação, de accõrdo com o 
orçamento a quo se aiLude. 

O historico desta verba, que apparcceu no orçamento 
com a rubrica - Prophyla:o;:ia Rural - é o seguinte: 

Por felirx iniciativa do eminente Sr. Dr. Bucno de Paiva, 
no parecer que, como J•clator ·deste orçamento, apprcsentou cm 
novembro de 1917, o Senado o:pprovou a seguinte !lmcnda: 

• 
«Artigo. Fica o Governo autorizado a dispcnrlcr até 

a quanUa ele mil contos para iniciar o serviço do pro
phylaxia ru~·al no paiz, podendo pura i.sso entrar: cm 
acci\rdo com os differontos Estados da llepub'lica.» 
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Esla di~posielí.o pns"111 a faznt· parLo do :u·l .. :l", n. XII, 
da lei do w·~nmento pura iJ !118. Ainda pot• ]Woposla elo mesmo 
J•ept·esenlantc mincit·o, ot· !:Hlllf'llin ]Jrtr:t 1!11!1 contevo :t. do~ 
ta\~Üo do 2.000:000$, em verba soJJ n. :17- Peopilylaxia 
ltural. Nessa mesma lei :\1'1 .. :15, foi approvallo o reg·ulamcnlo 
(!esse servir;o u autorizado •O Governo a dcscnvolvcl-o. 

O Ol'l~amonl.o para .1!120, manlove a mcsnm vet·ba, inclu .. 
indo o serviço na povoação ele Sopcl.iba, Distl'icl.o Fcdüral. 

J~m 'l.92:l, o scrvir;o pa;;sou a sct· cusLca(lo ]lclos rccmsos 
:1cima alluclidos: 

Parece que .i:'t é l.cmpo do it• o Con:;rcsso l.omando eotlhc
cimcnto da mancii'U por: que so :wplicam os fundos clestinaclos 
a esse imporLanl.issimo ramo elo set·viço sauiLario: lal!l.o mais 
quanl.o esses fundos aLLin:;em presentemente a mLJiLos milha~ 
res ele contos ele ré is. 

·A lei orçamentaria para o c·orronlc exerci cio conlêm uma 
série de disposições relativas :í inJancia abandonada o delin~ 
<Juentc, eu.io scr,·iço ele assisLencia c protecção foi o Governo 
autorizacloa organizar. 

'rrata-so ele uma províeleneia que se incluo r.nl.ro os ele~ 
veres s.aciacs c que, conformn .iú o demonstrou o rclaLm·io clcsto 
ü•ahalho cm .parecer de 18 ele selemlwo ele 1017, deve ser con. 
siderada nina elas noccssiclnrles ele caracter feclr.ral a que al-· 
ludo o arl.. 35, n. :l, ela Constituição. «lWo n'onvisa:;o pa;; 
l'cnt'anL, mui ~la sociéltí, clonL ulle assurc. l'avcnit·: c'cst moi~ 
la pil.lr'1 cn rívcil que la raison calculée elo l'inl.tírêl. social» -
disso E mil CIJCvallicr. Vr•rcladcs são estas ao alcance ele lo~ 
·das as intclli~cncins. mas o Govrno, por causa da situação 
:l'inanccira, aiJirla nlío pôclo dat• soluoão ao rwoblcrna. ntili~ 
zamlo-srJ da aul.ori"Zar;üo lcl)'islal.iva. E' o que eonsLa do rola

.Jm·io do l\linisl.erio da Jusli(~a c Nog·Ocios Intol'iorcs, o qLJal ar~ 
firma que o «r·ogulamr.nl o csl.:'t promplo, dopcnrlcnclo a sua 
rlrcrr.l.n~;.üo apenas da oT<•poi'Lnni·dacle». . 
. A J~scola Prmnunil.rH·ía Hi de Nn,·embm, um dos .poucos 

cslabPir.cimonlns cot•r•eccionaeg que possnimos. e a nnica. np 
·:;cniJro. ha muito que al.ravcssa uma crisn al'l'licl.iva. occasio
mlrla pela anmnia rli• que so rcscnlc l.orlo n seu or·ganismo 
illt.cJ•no:.>, O t•ospccLiv.o dit·ccLot·. Sr. Franco Vaz, cn.ia compr.
f.oneia r. zelo tccrn si•do ]ú·oclnmaclos sem conleslaçüo, vive a· .. 
reclamar dos porlc·rcs publicas providencias l.cn-clonl.cs a me •. ·.· 
· mor·al esse esl.ado de cou;;us. E, nün ohsl ante a elovaç~:io (ja 
(~ansa que defende, pouco ou nada l.em conseg-uido. esse es
tabelecimento, como os rlrmais, rsl:'t a:;uarclanclo a decrctacão 
;la rcl'orma. · ' 

O relalorio do min is iro contrlm sobre o assumj[lto este 
trecho prom·issor: 

«O rcgulamenlo procura cnrri:;ir as imperfeições 
rias acl.uncs casas corroccionaes, crcar oul.ras sobre no~ 
vos rnolcleR. e instiluc n sysl.cma de cclucaçlío o rc!'orma 
doR monot'i'R, elo acc<llt·do com os processaR adopLados 
pela modrrJra pedagogia correccional.» 

Este rr.:;ulamr.nlo (, qnr. rsl.:í uguimlanrlo opportunidadc 
parn ~cr rxprdirln. 
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Das JWOme,sas del'cmos q1 mnl.o an Los p~ssar ú cxowção. 
1:actos rlolnJ'{JSOS, lif']ll'inll!nl.cs dos nossos ror·os ele povo civi-· 
llzuclos e reclig·irlns po1• p1·incipios dcmocraLico,, LiftO JJ·cqucnlqs 
allcslados de que. msln parLiculal', nos J'all.a Ludo, desde loJs 
1"'11"''" ''"lll'l·!llll!lll.nnwnl.e nJ•inlaclas pela ii.l(•a ela clcl'esa colle
cliva al.r] :'L assislenci:r aos eg·g'!'cssos das prisões c a.os menores 
rlclinqucn.l.cs ou expostos :'L dogenoraçüo ph)·sica c moral, som 
esqur·~el' ac.wmmodar;ücs arJcquaclas nas prisões o nos pr·op1rio~ 
cclific10s destinados :ís audiencias doH ,iui1;r,es. · · 

Para demonsl1·ar que não lia hype1·bolc .nosla maneira de 
descrever a nossa -penuda, citemos apenas um J'acl.o recente, 
tJ·anscl'cvenclo pur·Lc elo uma ]oca! el'A Noticia, de 22 ele sclem
IJI·O, proxüno pass[l!clo. 

Süo palavras do conhecido vesperl.ino: 
«l\físcria physiea e miscria moral. Um inciclcntc doloroso 

faz adiar o ju!g·amcnl.o elo réo. 
•o o, o o o o 0 'o , , 0 0 o o 0 , , 0 , , 0 , 

0 0 0 0 0 0 , 0 0 , 0 0 , o • , , , 0 0 0 o 0 0 0 o o o o 0 L o o o o' 

A Casa do Delon~ão exige do Governo um pouco mais de 
carinho, como o fJI'Opr·io Tribunal. 

o O O I o O O O O o O 0 'o o, o o O o O O O 0 0 o 0 o o o o o O o o O O O 0 O o o O O~ O O O o O O O o I O O 0 0• 

No mome.n!.o em que devia ser chamado um menor, foi 
o mesmo a,ecommci.Lido de uma vertigem, e tal era o seu as
pecto imprcssionanlemcnlc ahaliclo e o seu eslado que o 
Dr. Galdino de. Biqueira foi obrigaria a adiar o julgamento 
para srrbbaclo, cm audiencia especial. Era um caso concreto 
objcctívanrlo a nossa possíma impressão. 

O menor, proso ele uma syncope, h-ontem, é un1 dcsgl'açad6 
que conta 1 O annos ele idade c que o rigor da nossa processua
listica, le1·a ao ,iu!g·amcnto,. como accusaclo de rewplução, n 
que n,o tempo da sua prisão. ha seis mezos, ,já eslava tuber-. 
culoso, facto esse que rio si bastaria para que ol!o fosse reco
lhido, ele :[•referencia, :'L cn l'crmaria. 

Foi um CSJ)CCI.neulo devoras imprrssionanl.c. E mais dlf
ficil, ainda ~c tol'llaria si não fosse cstaT'Cllll alli presentes a 
mãe c a irmã rlo accusaclo que, em pl'anlo, lhe minist.raram os 
soccorros passiveis c clíclaclos pelo carinho c expcl'iencia de 
t~o tl'istcs se c nas, pnis o Juiz nada poclcl'ia fazer. nem m_esmo 
dJSptmha de uma sala, onde, fóru da agglomcrar.ao elo cmJosos, 
pudesse o inl'c!i-z respirar e cobrar animo~. 

A nr.ccssh!ade ele dilal.aJ• a Casa de Deten~ão vem se fa
zendo scmlir, inl'orma o relatorio elo respectivo c[irecl.or, d.csde ·• 
seu inicio cm :LS5ü. isto é, rlr.scle que se abandonaram, por ini
preslaveis, as velhas prisões de Al,iubc. Desde onlão, nesse 
ostaeblecimcnl.o os tem feito, a longtos. inter:vttllos, pequ;e-
nos o in1complclos mclhovamcnlos. ' · · 

Na parecer· sobre o oJ•çamcnto ·para o corronlo cxercicio, 
escreveu o sa·udoso Senador Gonzaga Jayme: · · 

«A Casa elo Detenção, no estado actual cm que se acha .• ó 
uma verdl];clcira escola do crime. · · 

· · · ·st;ri1. i~~:g:icnc: pcl~ · ~xcõss~ ·ci~ ·P~li{Jia9·ã·a·. · ~c111· ~ri·{cinãs · ci~ l.raballw, pm·a os conclemnados que hí oxJsl:om, em pleno ocio, 
se amunloam os rlolenl,os, indiciados sem processo e condcm. 
nnclos, com violaçiw elo lodos os sentimentos elo humanidade e 
de lodos os prinr:.ipios cio moderno reg-imcn penitenciario», 
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Permanecendo esta situação, o director ,julga indispcnsa~ 
vcl a verba de 2100:000$ para edificarem uma faixa de terreno 
j(l ccdi•da aquellc estabelecimento, uma prisão doslinada a 
«evitar o contacto pernicioso de criminosos de caracteres pe~ 
nacs e jurídicos diversos». 

Devo merocer ostc assump~o, seria pondcra~ão da Com~ 
missão, quando tive~ de oi'ferccer emendas á proposição (!'a 
Camara.. · 

Não fosse a prcmcncitt do tempo, pois a proposição da Ca~ 
mara só ehcg;ou ao Senado no dia •!G ele novembro, occupar
nos~hiamos do outros assumptos, que, onLt•el,anto, parlem sct• 
ventilados cluranto os tramites elo m•çamento no Senado .. 

A assistencia em geral, comprchencle ·O •serviço de hns~ 
opitaliz:a\)ão, a protecção á velhice desamparada, aos incapazes, 
i!'eturdados c desvalidos, não pódc deixar de uttrahir a nossa 
altenção. Felizmente os opoderes pubHcos lhe estão clis·peu~ 
sando especiacs cuidados, (t proporção que o& noss-os recursos 
permittcm 

Isto posto, a Commissão ele Finanças passa a fazer a ana~ 
lyse das verbas da proposição da Camura. 

As d'esp,ezas do i\linisterio da J.usLiça c Negocias Inle~ 
riores foram fixadas pela Camara dos Deputados pura o exe·r~ 
cicio de 1922, em 3.201: 020$317, ouro, o 77.993:137$695. 
papel, e 5. 000:000$, papel destinados ao fundo ospo<Jia! llo 
prophylaxia rural, 

A importancia das desposas em papel, incluídos os 
5.000:000$, da prophylaxia, é de 82.483:137$G9G, 

Ha, assim, um augmento sobre o orçamento para o cor~ 
;rente cxer.cicio de 23 :752$5310·, ouro, o G .177 :75G$593, papel. 
Este augmento foi feito na Camura, pois que a proposta do 
Governo se· limitou a copiar o ore-amonto vigente. 

O que awlta no augmento em papel é a quantia do 
5 .•000 :000$, destinada ao i'undo para a prophyla.xia nural, 
Sabendo~se que as despczas com esse serviço, no corrento 
anno, correm por conta da renda a el!e destinada, não sendo 
inferiores a 2. 500 :000$, conolue~se que, o augmento da pro~ 
posta à, a C amara não irá, realmente, além de 2. 500: 0010•$000. 

Os outro~ augmentos foram feitos nas seguintes verbas·: 

5•- Subsidi·o dos Senadores 
7•- Subsidio dos Deputado~ 

'10"- Secretaria d'e Estado-no 
material ............. . 

:1·3•- Justiça do Districto l''e~ 
derul-Augmento no ma
teria.! da Cõrto elo Appel 
lução, inclusive 15:000$, 
para orgunil~ação elo juris 
prudencia e nos venci~ 
mantos dos officiaes do 
~usttcn ............... . 

Ourei 

- ' .......... 
. .... , ..... . 

Papel 
193:725$000 
G51:900$000 

8:100$000 

15li;.\00$000 
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:15•- Policia do DisLri·cto Fe
deral. Nesta verba houve 
diversas alterações. Na 
HeparUçiLo da Policia, 
houve a r·cduccão de 
1.48 :80,0$; na Inspectoria 
de Vehiculos houve o 
11Uigmento de 1317 :800$; 
na Guarda Civil li'ouvc 
rcducrfto, etc. Do. todas 
as a!Lerações resultou 
apenas o augmenLo de .. 

117'- Casa elo Dctcnr;ão - Au
gmr.nto no malerial-ali
n;wntacão e diLa forra
g·em c) fcr·rag·cm, eLe. • • 

':ID~-Archivo Nacional - Au-
gmcnlo de pcss·oaJ .... . 
E no material, 450$ ... . 

20'- Assislcncia a Alienados 
Augmenlo ele pe-ssoal no 
InsLHnto Neuropatholo
logico. na Escola de ne
tarclados, no Manicomio 
Juclieiario, na Escola Pro
fissional de .Enrcrmeiras, 
e no material, pPincipaJ
menle nas cJ.ol.at,õcs para 
alimcntaçfío c combustivo! 

.2i '-Dcpar'lamonto Nacional 
de Saudc Publica- Ser
vico conlractado com a 

. «City Jmprovcmcnts ... 
25•- Instituto Nacional elo 1\Iu

•ska-Pcnsão a um alu-
mno c no material. ...• 

28'-BiblioLheca NacionaiJ-No 
material . .. .......... .. 

32'-; (33'! no orçamento vigen
te) AdminisLração, JusLi
~:!U) e outras des,pesns no 
TcrJ•ilor-io d!o Acre-di
minuídas na importancio. 
dos vcnci'!llentos do um 
.Tuiz municipal em dis
ponibilidade c corrigido o 
calculo, l'CSU]Lo. O ULl- · 
gmenLo de ........... . 

37'- (38" no orça.n~ento vigen
te) Subvencoes - EsLa 
verba sofl'rou algumas 
modificações; nn DisLJ•icto 
Federal, J'oi climinuicla o 
cm alguns Eslaclos :l'oi au~ 

Ouro 

•• • .•••••• o 

O o o o O o I I I o 

•• o o • o •• o • 

o ••• o o • ' ••. 

•••••• ' o •• 

31:146$930 

·i :200$000 

..... :• ..... 

o I o o o o o o o o 

Pape 

m:520$ooo 

.h3 :37·1~717 

7:800$000 
8 :205.$001[1 

780 :723$051, 

23:800$000 

38:790$323 
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·gmcin l.nda, resuHnndo do 
tudo uma pequena ele-
vação .. , ............. . 

]coram ·llimi.nuida pela 
proppsição as seguin
tes verbas: 

28'- Sccl'claria da ·Camal'U elos 
Depu Lados-na suh-con
signaçõcs - dispensados 
c (JI'ali[icaçúcs wldicio-
naes .............. · · · 

12"- JusLi·ca Fcclcrni-Na sub
consi::;nacão-MaLorial do 
:Supremo' Tribunal Fe-
deral ... : .. .......... .. 

16'- Poli-cia Militar do Dis
tricLo Foderal-malcriaL 
c nos rcfoJ•mados ..... . 

:18'- Casa ç!'c Corrccc.ão - no 
malorJUI ............ . 

~I"-Departamento Nacional da 
Sande Publica-diversas 
alteracücs dando cm rc
sullaclo uma dhninuiçllo 
de ................... . 

22'- Sacro lar ia elo Conselho 
Su[lorior do Ensino-SU'fl
:primi·da a dotaeão para 
g'!'aLifi'cação aos seis diJ·c
cl·orcs dos institu Los ele 
ensino ele nomeação offi-
cial ................. .. 

24'- Escola Nacional f]C Bcllas 
Artcs-climinuida cm pa
pe.! no mal.orial c cm 
ouro nas pensões a alum
nos c artistas premiados 

2i'- Instituto Nacional de Sur-
dos-Mudos ............ . 

31'- (32' no orçamento vi
gente) Corpo dc Bombei
beillos - no material. .. 

34'- (35' no OI'•C1amenLo vi
genlc) Servcnluarios do 
Cu !lo CaLho! ico ....... . 

35"- (3G" no orçamento vi
gente) Mag1sLrados em 
.disponibiliclade ........ . 

38"- (39" no oroamcn~o vi
gente) EYentuacs, dimi-

Ouro 

• o • o • o •••• 

o O O O o O O O O I 

'o o o o o o • o o o 

I ••.•••• o • I 

11 :894$4001 

••• o ••• o o • 

•• o o •••••• 

o o O o I o o t o o 

Papel 

7:000$000 

1:030$000 

23:600$000 

34:949$396 

195:80i$26S 

296:860$000 

000:000$000 

17:592$221 

1:080$697 

' 79:120$697 

2:000$000 

5:000$000 



nuidns rlns importuncius 
desl.inarlns a despPsas com 
o Jli'O.iccl.o do crlificio do 
Formt/. o c·om a montagem 
rla !Yfl'CJ'a Sorn1• Mro•irtnnn 
:Foi SU'])Jll'imirla a vor])a 
~ .SoccoJ•ros pnblicos -
qne no orçamento vigente 
linha o n. 29 .... ..... .. 

Ouro Papel 

75:000~000 

50:000$000 

_ As domais vcl'bns não soffrcram aug-•menlo ncl11 climinni
çao. cmboJ"a algnmns l.cnbam tido mnclificaçücs no modo de 
se di;;trilmiJ•cm as dota~,Gcs para material. . 

Como acima fic.ou menciona-do, a verba 1.2" - .Tusliça Fc
dc~al .- sofJ'rcu a {l'iminuição de 23 :GOlO·$, o que provem, 
prmc1pal:mcntc, elo racl·o ílc não fig-urar mais na verba -
matcrwl - a importancia clcsLinada á ac·quisi~ão de clons au
tomovcis c sim .uma menor para 1custeio c .conservação dos 
mesmos, 

O Sr. Presidente rlo Swpremo Tribunal Federal, porém. 
reclama outras nllcrnçücs nessa Ycrba, as quaes impo~tam no 
augmenlo' ele HS :000$ c fo~am solicHadas ao i\Iinis!.ro ela 
Justiça c Negocias Interiores. coMormc tudo se acha explicado 
n cli.scriminac!o nos docnmcntos officiacs que se seguem: 

« Stl]lrr..mo Tribunal Federal - N. 4. 095 - Rio de Ja
nci•:·o, 1:3 ele o'ulubro de 1921. 

. .Exn~o. Sr. Se.naclot• Rclal?r cld orçamento da despesa do 
llfmJsl.cr•Jo da .luslH;::t c NcgnrcJDs InlorJOres - Venho, com a 
do\'ida ,·cnia, chamar a utlenção· de V. Ex. para as alterações 
C!tlc, cm lcmpo opporluno tive oc,casião de solicitar do Exmo. 
Sr. !llinisl:·o da Juslica c Ncgo'cios Interiores, fossem feitas na 
rubrica n. 12, do orr,ramonto da' dcs·posa daquclle minislerio, 
Jl!ll'a o cxct·cicio de Hl22, modificações essas que julguei indis
]Jnusavcis c que são devidas ao augmrmto succcssivo das des
·pcms com os mesmos serviços, c bem assim, com as obrigações 
ôcrwrrcnl.rs elo CO'nt.P::tclo firmado por esta p.rcside111cia para a 
GOordcnnção e publicação cm volumes da jurispt·uclencia fe
dcml, trabalho que reputo de inadiavel execução. 

Como niio Lrnham sido as alludidas alterações inc·luiclas 
110 projecto de oraamcnl.c já a•pp~ovado' pela Camara dos Depu
tados e ora sujeito :'L clclihot•açüo elo Scn(ldo Federal, a.pczar de 
Mnslantrs da proposta org;anizadà por !l!Quelle minislerio, e, 
attcndcnd·o a que se trata de serviços indispensaveis ao:. bom 
andamento da justiça. venho solicitar de V. Ex., se cJ.i·gnc dr. 
.tomar na devida consiclc:·uçiio c quo acabo de expõr e faça com 
que a w.fcrida J'u!Jrica n. 1::!, seja pàsla ele ac.cOrào com a ta
bolla que, para melhor esc.larccimcnto de Y. Ex., tenho a 
honra elo enviar. 

Outrosim. solicita ainda esta prcsiclenc:ia a nccessnria c 
ci'J'icicntc collaho'~ar:to de V. Ex., ele modo n que :figure, no 
rct'ct·ido orca monto. de que V, Ex. é ·digno 11clator. a indis
pcnsavel :wlorizaç:üo ·pura abcl'lura, pelo Poder ExBcuLivo, 
elos crcdit.os que J'a,rom ncccssarios ao Snpremo T\•ilmnal Fc
dc:·al. a mnclicla .que por este forem sendo requisHado's, para 
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cumprimento do .conlracf.o alludido, ·ccl·ebrado por esta prcsi
·dencia em 2 de março ui ~imo, •para a publicação cm volume de 
sua jurispruclnccia e mais actos a que o mesmo se rdere. 

Prevaleço-me da opporlunidado para ap•rcscntar a V. Ex •. 
o·s protestos ele minha alla estima c mui distincta cons·idc):aoilo. 
- !lnd1:6 Cat•alcantc, Yi•cc-prosidcntc.:~> 

N ,, 12 

.TUS1'JÇA FJlDJlRAL 

Sup1•em.o :l'ribunal 

Pessoal: 
1 presidente com 26 :000$ 

de ordenado c 13:000$ 
de grali!'icação - Dc
·cretoo rs. 8.\S, de H 
de outubro do 1890; 
1. 3G:J. de 6 de ,janeiro 
de 189G; 1.627, de 2 de 
janei·ro de 1907, e S.52G, 
de 18 de janeiro de 1911 30:000$000 

•Pelo exercício de presi
dente, gr~tificação -
Idem .....•...... ,-. . . .. 2 :000$000 

:M membros a 26 :000$ de 
grutif'icacão - Idem.. 54G :000$000 
:Secretaria: 

1 secretario com 11 : GOO$ de 
ordenado e 5 :SOO$ de 
grutifi<cução - Decreto 
n. 2.6(7, de 31 do de
zembro de 1909; Regi
mento Interno de 2'L' 
de maio ele 1909, e de
I iberação' do Supremo 
Tribunal de 21 de ja
neiro de 1914, c lei nu
mero 3.674, ·de 7 de 
janeiro de 1919....... -17:400$000 

2 sub-secr·~tnrios com S :SOO$ 
.de ordenado c 4 :400$ 
·de gratificação - Idem 

2 chefes de secção 'I 7:200$ 
· de ordenado e 3 :GOO$ 

de gratiflca~ão - Idem 
9 of.ficiaes a 5:400$ ele or

denauo o 3:200$ de 
gratifcll•)tio - Idem ... 

1 protdcollistu, idem- Idem 
1 biblioLhecario, idem-Idem 

113 :200$000 

21:61JLI~OOO 

SB :40ll$!JI)(l 
9:G00$000 
O;GOO~OOQ 

5S7 :000$000 



,,, 

1 ai•chivisl,a, idem - Idem. 9:600$000 
1 porteiro dos auditorias 

com 4: 1ü0$ ele ordena
do e ~: 080$ de graLifi-
•c:~ção - Idem....... . G :2-10$000 

1 ajudante do pot•tci·ro dos 
audilorios co·m 3 :200$ 
ti e ordenado c 1 :600$ 
de gratiJicação - Idem i~ :800$000 

· 1 porteiro zelador c o m 
4 : 1GO$ de ordenado e 
2:080$ ele gratific-ação 
- Idem.............. 6 :2<1.0$000 

10 .contínuos a 2 :SOO$ de or-
denado c 1 :·100$ de gra-
tificação - Idem.. . . . ·12: 000$000 

1 electricista a 3 :200$ de 
ordenudo' c 1 :600$ de 
•gratificação - Idem.. 4:800$000 

12 sQrvcntcs a 2:800$ de or-
. denado e 1 :000$ de 
gratificação - Idem. 36:000$000 

~ chauffeurs a 2: SOO$ de or
denado c 1:400$ de 
.g·ra:tificação - Lei nu
mero 4. 242, de 5 de ja-
neiro ele 1921........ 8:400$000 

1 ajudante de chauffeur a 
2 :000$ de ordenado e 
1 :000$ de gratificação 
- Idem.. . .. .. . .. . .. 3 :000$000 -· 278:880$000 

iii ateria!: 

Imp rcssão c publicaçiio em 
volumes, da jurispru
deneia elo' Supremo 
~l'ribunal Federal..... 168:000$000 

Obras no cdi1'icio, concertos 
o ovcntu:acs........ .. 18 :000$000• 

Objectos de expediente.... . . 24 :000$000 
Livros, .iornaes, revistas, al-

manack e encaderna-
ções .para a Biblio-
iLbcca . . . . •.. . . . . . . . . 10::000$000 

l<\cqnisição e concerto de mo-
. veis, reposteiros c ou-

ü•os objc.ctos......... 8:000$000 
llluminução~ lampuclas o con-

:ccrtos na •J'espccth·a 
rede . .. . .. • .. .. . .. .. 3 :ooosooo 

855:880$000 
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Ener.;ia electrica para os 
dous ascensores, lubri-
ficantes c concertos .. . 

'l'elepboncs ............... . 
Impressões no Diario O((lcial 
Despesas de promplo paga-

mento .............. . 
Custeio e cuncertos ·de dous 

automoveis ......... . 
Taxa de csgo'lo ............ . 
Consumo d'agua ........... . 

2:000$000 
.8:000$000 
ü:000$000 

.í:000$000 

15:000$000 
J:3G$HS 
108$000 

1.13·1: 124$118 

Sccrelaria do Supremo 'L'ribunal Pederal, 13 de outubro 
de 1021. - O Secretario, Galeno Martins dos Santos Vianna.:.> 

A reclamação do Sr. PI'esidcnlc do SLiprcmo Tr.ibunal 
Federal merecerá· to ela a allcnção ela Com missão de Pinanças 
que sobre o assumpLo, rcsolvcrti dumntc os lramilLes ela pro
posição ela Cumaru no Senado. 

co·mo elemento de inl'orma\:ão, a Commissão orgaliizou o 
<;uadro seguinte, contendo as verba~ da propdsição e as do ot·
çamento cm vig·or: 



QUADRO COMPARATIVO 

Pr<lpostíL para 1912 OrçiJ.da par-a. 1921. 
Verbas 

<iluro' Papel Ouro Papel 
---------------1 I I 1''-----

1 • .•..••••••.••....•••........••..••••••. 
2 . ....... ·-· ... ' ............... -...... ····· . ······ ..... ····· .. 
3 .. •......• •·•·• ... ·-· .... ..- ... ..- ..................... . 
4 . ........................ ····· . ······· ... ····· .... . 
5 ......•. -......... -...................••••... ~-···-·~· 
6 ..•.•...•.....• ~···················~·-········ 
7 . ••..•.• o ••••••••• -· •• o ••••••••••••••••••• 

s· .. ••........••... -................................... . 
9 ....... ...... ·········-· ................ "' .. -.... . 

10 .••. ~ ..................................... . 
11 ...................................................... . 
12 • .................................................. 
13 . ............................................... . 
14 ........................ · .....•.•..• •···· 
15 ..................................................... .. 
16 . ........................................... . 
17 . ............................................... . 
18 ...••••.....•••....•.•..•.••..••..•..... 
19 . ............................................ . 
20 . ...................................... . 
21. ......................................... 
22 . ........................................ . 
23 . .............................................. . 
24 . ...................................... . 

..................... 

. ····· ............. . 
;, ............... . 

.................... 

. .................. .. 

'• .............. . 

. ...... •· ........ . . . . ····· ........... . 

................. 

120:000$000; •.••••••.••••••• 
48:ooosooo

1 
•••••••••••••••• 

79:800$000, •.•••••••••••••• 
265:000$0001 •.. ••••••••.•..•• 
9º8: 625$000 •.•.••••••••.••• 

1.3:;9:881$873 ..••.••••••.•••• 
3.259:500$000 ............... . 
1. 710:836$218 •••••••••••••••• 

2i!í:000$000 .............. .. 
742:966JIIS ............... . 
23:600$"0~:0 •••••..•••••••.• 

2.161:364$118 ............... .. 
1.727:835$118 .••••••••••••••• 

7!000$0~0 •••••••••••••••• 
8.810:B79$GO:l .............. .. 

11.214:566$;)16 .............. .. 
861:939$514 •••••••••••••••• 
68;): 234$858 •••••••••••••••• 
217:826$1'18 •••••••••••••••• 

4.5B4:2'i8$575 ............... . 
15.195:506$950 3,147:531$787 

39: 778$000 .................. . 
5:.194:870$250 ••••••••••••••• 'Ir 

375: 125$848 ............... . 

120:000$000 
48:000$000 
79: 800,$000 

265:000$000 
7.7 4: 900;;000 

1.339:8821,734 
2.607:600$000: 
1. 721':865$218 

275:000$.007 
734:866~118. 
23:600WOO 

2.184:964$118 
1.571 :435}118' 

7:000$000 
8.853: 159jW9[) 

11.249:515$412 
918:617$757 
876:042pl26 
20):576$118 

3, 783:534$921 
15.022:366$950 

75-:778$000 
5.194:1170$250 

374:718$169 

00 

"' "' 'I~ ;:.., 
o 
t=: 
~ 
l . .:. 
.:., 

o 
t:-"1 

~ 
c' -·--:::: 

-o 
c 
t:-1 

~ 
~ 

.... 
ti 



• 
.,. -· ii i iii :eii i ~ii iiiiii i . ._,-;. -~/t-_ -- ---~-- ~- .. _ ... , ___ ... _.- -- ·;,;:.·; -.. _,_·~:-.--.'" ii 

---:~·,; . ""-; .:._-. ~:-_:-r-:~--:-~;;~~- -- ·--::-::. : ,..., ~--:-,:::-·· .-:_·~-:- --~--~ ·1 ~-, - ......... ~ s·- ,,. .. ~ . ' 

' I Proposta para 1912 Orçada para 1921 

2 
3 
3 
3. 
3 
44 
3 
31 
3' 
38 
39 

Verbas 

25 e e e .. I e 1 t .-e f e I I I I I I 1 I I I I I I I I 1 1 1 1 I I I I t t 1 1 1 

26 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I f I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

27. t t e I e e t I O 1 e I I I e e I I f e I I e I I I I I I I e I I I I I I I I 

28. e I I t I 1 I e 1 I I e • I I I e I e I I e I I I e I I I I I I I I I I I I I 

29 • .....•...•.•••••••.••••..•.••••...•.•.• 
e 30 ............................. : ........... 
e 31 . ..... ~ .................................. 
c 32 . ......••..••.••••...•.••.•............. 
e 33 . ......................................... 
e 34 . ............................................ 
e 35 . ......................................... 
e 35 . •.••.••.•..••.•••• , •••• , •• , •••••••• , •• , 
c37 ............................. , ........... 
e 38 .. ..................................... , •.• 
e 39 • ••• , •.• , . , , , , •••. · ..•••• , •••• , , •• , , ..•.. 
e 40 . ........................................... 

40. · ....................................... 

Ouro 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 I I 

I I I I I I I I I I I I t I I • ................ 
I I e I I I I I I I e I I I t t ................ ................ ................ ................. . ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 

Papel Ouro I Papel 

439:472$438 ................. 435:5~$853 
522:560$131 ................ 553:351$076 
176:136$118 I I I I e e I I e I I e e I I I 174:216$118 
574:324$618 1 I e e e I I 1 1 1 1 e e e 1 1 550:524$618 . .... -.......... ·I· ............... 50:000$000 
357:8408000~ ........•...•... 357:840$000 
250:000$000: ................ 250:000$000 

3.021 :568$869' ................ 3,100:689$561 
3.060:839$00(): ................ 3,022:048$677 
1.102. 350$000 ................ 1.102:360$00() 

45:000$000! ••••••••.••.•••• 47:000$000 
75: oaosooo ................ 80:000$000 

100: 000$000 ..•............. 100 OOíl$00() 
3.322:000$0001 •.•••.••••••••.. 3: 305: 000$000 

250:000$000 ..••••..••...•.. 325:000$000 
4.142:793$2001 •••••••••.• ' •••• 4.142:793$200 
5 . o ao: ooosooo 

1 
•••••••••••••••• ~ 

-

Em conclusão, a·commissão de Finanças, reservando-se o direito de apresentar emendas posteriormente, é de 
parecer que aproposição da Camara entre em discussão e seja approvada. 

Sala da Commissão de Finanças, 23 de novembro de 192l.~Aljredo Ellis, Presidente.- ]osé Euzebio, Relator.
. Francisco Sá. - ]oão Lyra .-justo Chermont .-Munlz Sodré .-Bernardo Monteiro.- Vespucio de Abreu, com restricções 
quanto a algumas das idéas expendidas, no parecer, quanto á lnstruc~o e á Saude Publica.- Felippe Schmidt. 
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,\!11.\J:i ilc Ullliilit• \HII'UCUI' :-illlJt•u 11 l'Ul!IIUJ'ill1üllU> H. -iü, de; 
:l\!~1. >~III >!'IL' U .. laeinlila·dn t:arvalil" IJ;u·bu><a. l'illl'll dn t:~>
l'lllit·l lt~>li<>I'HI'i" 1!11 Exet·eil" .luuq11 i ti! .1-'L'.t'l'>)iJ'a da t:ttllii:L liat·
Jio~a. :.:n!it:ila U111a pun~;itl, alle;~ando q111~ a de Hlrl!l!r!pÍil u JtH!i,•
~"ld>> que lll>! J'11i jJas:'ada, nfi., 'endo lllJttella qtll; ll ki 1111: l'a
t~tlllttYu. dei:,:''lt-a a;~~~J\a:; Clllll a i1Up11rla1wia de ,_lu:r.en!n:-- mil 
!'<~i,, a t.:lltttltti:;.•<ifl Li>! :tiilltttl~u.-; upitm tw .~ettl.iLIII de .-.;eJ· lllll'ida 
u. dn :\1 at·iuilu o Guerra. 

::laia da~ l.:omJui:;~õe.~. :!il du lliJ\'UJldJi'" du l!J:! I. - .ll/'l'udu 
J:'llis, PI·esidcnLo. - lritwu Jfuclwdu, ltulalu!·. - Fnn1cisr:u .'ti. 
- .!t~o\'t 1 

1:'-itol'r:IJiu. -· l<'t:lipJit: St:/unidl.- lJt:rna.rdu J/unlclru.
.lloui:; SudnJ:- .1118/u Citerl/111/11, -- \'c.,·:)llcio do .ll~t·r:n.- Jnriu L !/l'a. . 

O Sr. Miguel rlc Carvalho - ~~·. l'l'l''iduJ!It•, ''"' illll<t dib 
ullinw ....... u~.~tH.!:-i du llllno .l'indtt, :t ·l;!'tlllllli;o: . ...:iio de J~'ínanr·n . ..;, ltl

llHllh.ln ennlweinwnlu du llllli.l •:monda IHI/' lllillÍ ilJII't'.'eniadu a" 
lll't.'tlllli~JII.tt da rtect!il.a, dt~I.P1'11lÍilUU flUe t'llU !'o:-:.~u 1\t_i,..:laendu PUI'ê.l 
c••rL,Iilrlit• pru.iueluel!l ·'l')till'ntln . 

. \rim LltJ P<.>>.lc1· daJ· eumpl'itnenl>.o a ,.,,a •.lt•lt•l·tllilla•;<ill, 1111'
llttu·~ ... :-.:p 1\t~ce:-;~tu·ion e;!t'l~t . .;.: dado::; nu e;-;dtu·eeilnt.'l\!q~ t'PI'Ilt~Cido~ 
pd•• 1'11der· Executi1·o . 

• \,-;,;iln, llmil>~ n li>~lll'a li~> ttlll'l''"'rilui· a \'. 1·:~ .. pat·a ''111>
JIIIJII~>I' ;\ tleliiJei'H~Itli !.111 ~t:il<tl'i(l, 11 ,;t!;,\IIÍillt: l'eqtiiWiiiiCttln: (!.1, 

Ve111 iÍ Hlt! .. itl. ~~ lidt~, a:~tdud~t, pu:-olu ettt di:-.:eu:-':·ql11 e aviJJ'II
\'Udl,, u :-;egu!n(e· 

«Jl<•f!lli.'il'll (\1/1> 11 J1111.\1'!' !~~UCIIiiVn, )IIII'_ il!)l!l'll!l'tiill t\11. \li
]lj,<I(>J•in ela l'awndt~. <'11\'it' ettp!a i\11 l'f.'Cili>'J'IIlH'llill >111 admlnl.•
lt·adtH· d11 H""Pilal :\Jar·il irnn ~llill.Pi' cl"'' R•.' i'. at'I'ITa da _l'•íl,'lll:l 
li>· di.'di·ibui~~" da.< laxao< rk >~lll'lftHI'l>o, rln,; J•ro,;JH't:IJI'a" ll!illJ'
liJW;ti>• . .; u dL'.'IJiieltll d11 ilíini,;ll'l.l,» - J!i'Jitel de Cnn•alhll. 

O Sr. :t>:•ulo de: Front.iJ; ·- i'>~>;>~ a pula\'i•a. 

O Sr. Pl·esi<lenío ·- Tc•1tt a tmlal'l'a 11 lll•itl'<' :-"lltul"i'. 

o Sr. P~ulo do Frontin .,_. ,-,., J•n•,;j,J,•nli•, "l"'".i">'i" qtiP 
1\\!P 1 i\'1' n h111tt'ii ·de :l!l!'fl:o:t•nlal' uo ~~·tm.do, tntJ'a o. l'i111 dt• .... fi,• 
1·,,n,;itln!':tdt1 l'l'l'iadn 11 dilt ri•• 11/ilitl, di').ll>l.' d>' l>•1; ·'lilll .. 'l~lolnel
l.iLh> ti dh!u:;,;;i". indl'[ielldt•llit.' ilt' Pill'uUt'l' t.l:1 l..•>il'llilt.'."/11' l'ü-

:0:. -- \'11!. \TI 29 
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·"JH't'l iva, l'ni, t~n1 ~e:-;:;:;i.tl a qw.•. itJI'dil'.lllenLe, 11fm pudt~ t'.orn
flill'eenl·, enviadu nuvautel!le à Co!HIIIÍ~Hão do t:oustil.!lil .. ~iiu, (J/!t 
v i l'iLHie do u n 1 l'eq UIJI'i 111enlu eni.;IL' a[ll'l'Hell tndu. O JHli'UIJ<JI' 
<Jurwel'llenl.e a e,;~c J.II'O,iecl.o .iü. foi enlill.ido e vui:Jiicado. Jtc..:. 
qul3l'ia JlOI' is::;o .a V .. l!.:x., ~r· •. Presidente, cousult.as~e o. ~e
nado ~nlwe ~'J concede Ul'gcucm para q uc ::;c.Ja llllllll!tl mi a
llllllll.e ull.inmdo u assutnp\.o ele LJUC cl!c \.raLa. 

O ~n. l'llllô!DEN'l'll- Devo infu.l.'lill\1' ao nobre ~cuat.lur t[Ue 
.i~L havia decidido incluir o pro,iollLO na ot·dcm do di» u se:i
:,ão de amanhã. EnLcrLanlo, uma vez que V: Ex. solicita Ul'
geuc ia, vou strbmcl.l.er ao Sonado o J'eqticrlrnenlo, 

O Sr·. Senador Paulo de Fronlin requer urgcncia pu1·a 
que seja immedialamente disculiclo c valado •.1 pro,ieci.o que 
rnanda' considerar !'criado 'o dia ele uaLal. 

Os senhores que a concedem queiram se levanLur. 
,(Pausa.) 

Foi ·concedida. 

}'EILIADO NACIONAL , 

C:u11Linuat;ão da il' dis~ussão Jo projeeLo do S!luttJo n. 1, 
w: 1!J2t, delllaranclo feriado nacional o diu 25 .do dozernbrn 

Ap,provado; vuc ú Com missão de Rcdac~ão. 

ORDEM DO DIA 

CIIEDTO PAHA PAGAMENTO AO SH. GODOl'HEDO VASCONCELLOS 

:.l' discussão •.la proposivfro da Gamara dos DepuLados 
n. IJS, de 1921, que abre, pelo Minislerio da Fazcmla, un1 cre
dil.o especial de 3:650$, para pagamento de diarias a que tem 
direito Godofrcdo Cavalcanli da Cunha Vasconcellos, oncar
rcgado do posto fiscal no Acre. 

Apprl.lvada; vac ser submelLida (L sanct;ão. 

lmS1'i'l'UIÇÃO DE llll1El'l'OS 

!:1' discnssão d11 projecto do Senado n. 35, tle Hl21, au!.o
l'iwndo o Governo a abrir, pelo 111inislerio ela l!"azcnda, um 
ercdi!.o de 200:000$, pna restituição ;í. Conlincnlal 1'1•orlucLs 
Company de direitos indeviclamcnLc pagos pela illl!JOrLaeão 
de machinismos e appm·elhos destinados á iustallarJÜO do ma
t.aclomo de Osasco. 

Approvado; vae ú Commíssão de Reduc~ão. 

HAMAL 1''81'\llEO Dll SAWl'A BAHBAIIA 

Di,;eussão unicu do ]lill'l:euJ• da Gonunisôão tlc Fimtlll.~a,; 
r'pinando que sc.ia nrchivaclo o l'cqum·ilncnlo e111 IJUIJ a Gu.
Jilar·a do~ Dc!lULaclos de l\linu.s C:el'lles pede a tJonsi;;na~fín i}l 
wrba no ortumcnlo du Via1;fto netJessaria para o prulonga
Hienlo do ramal l'crreo ele Santa Barbara aló Sani'Anna dos 
Ferros. · 

,Approvado. 



lll.•ii IJ.-;'fi" 1111iea du 1!·:/,. du l'l'deilu u. rii, d•! 1!1!!t, :t I'C~flliJ•;ií" </11 Cn,,~"ll'" !lll!llieipa! <\III' l'l.~~l;tiH.'i<!c••, IJl\l'a Indu,; 
u;; <!I'J'I'il""· a vi;,•!lleia dn~ aJ'! .. ,, :!" o .'f' d•; di!CI'IJ!" 11, ! . ü7:!, tlu J du dt'X''i11IJJ'II de I !I I 1, • 

. \Jl{IJ'uvnclo; I'<W "'-'' dev•l/viJu a<J .':i1·. l'i·el'uil.o. 

IJHLEV.\Ç,\o IJJ; llESPI.lNi;AillLJD.\JJJ~ 

Di.,cn.,,-;:'io uniea tlr; '~"'·'/(; d11 .Pt·•JI'ui/.o 11. fí:J. du 1!121, ti '''~"u!tlr;iio do Cni!Rt!lho J\lunieípal IJUC exoHcr·a n J•cceb()dor· <.la 
l'J'cfei/.ui'U l'er.ll'n 1\lou/.iniiiJ elos Hois J!'ill10 ela J'esponsubili~~a~Je ela r)uanl.ia <.lo JliS;[j.!J.l$825, clcsaLl'[lUI'Ccitla tla respudiva CUlXa. 

llcjcit:uJo; V1\(' ~l.!l' dl.!volvido ao Sr. l'I'CJI'uitu. 

O Sr. Paulo de Frontin - Sr. JJl·u~idunle. coll:;lando-nJt1 
l!Ue u l'edncçiíu J'inal do pt·o.ieul u rr•JaLivo ao dia tlc Natal jú. 
~e aclw sobre a mesa, t·cquer·ia tL V. Ex. que consttliassc o 
Senado sohre si couscnle nn ~ua ililmediala discussão c vot.ar~~rro. 

O Sr. Presidente - U Sum1do tteabu de ouvir· o l'C(JUC!·i
llli)J1/o vet·lJainwnle Jot·n,ulaclo pelo St·. Senador Paulo rJo I<'run I ín. 

Os senhores que UJl1H'u\·am queiraJu dal' o seu UStictlLimunto. (Pausa.) 
I<' o i appt•ovadi:>. 

O Sr. 2'' Secretario lê IJ IÍ poslu Olll, di:;uus~üo u scg'tllntc 

N. .U2 - 1 !J:.U 

)/udtJcrrio /hza.l do projf!r•tu tio s,•nurlo n. I, de I ,?;:Jl, dccla
mudo {a1•iarlu o dia 3.'i du dfJ:;ambro 

O Congresso Nacional liccr·el a: 

Arl.igo llniuo .Fica cloclamdo J'uJ•iarlo nacional o dia de 
Natal, 25 de dezembro; revogada:; as disposições l!lll contt·ario. 

'Sala da Commissão de Hcclaeção, 24 ele novcmbl'O de 
J\l21. - Vcnancio NciM, Presidente, interino. - Vidal Ra·mos. 

O 8!'. Lopes Gon\:alveB - hu·eetJ 1)11<' cm r·•:h11;iio ao pr·n
.il'n/.o, r:ll,in U!'~crwin ;waha dn .'iúJ' ,·ot.ad:i, 11 Mr's~ n o auliw llo 
rcquni•ilncnlu lahot·um um cqrdvocu. 

J!;H~o Pl'o,incto, a rcqum·imcnlo do Sr·. Scnadm• 'J'rt!Jia~ 
J\.lonl.nim, foi enviado :i Unmmi~oão .rJc Cnnsti!Lti~:iio . .Po!'l.nt1Lo, 
foi apenas approvaclo em 1' tliscussão, 

A Con11nissão, em sua maioria, foi de opit!'íúo •'que o pro
jevio niío era ütcon~>tittwional, · Eu, porúm, âivcl'S'i dctisc mo· 
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du "'.' prns:tt', fll'i'l't't't'o~•ttdo 11<111 <'ttl ~''lt:tt•:tdll, IJ<· nnrlr• ol' r~flll
t~lt'rr.• C!'''~ fJ Jtl'n,jP('Ifl rlt•\ Jil ''lllt'itl' 1'111 "! 11 di"t'IJ~:-;üo P 11iio l'ltl ;_; 11 , 

11 ~11. J'.lt;l.ll l.lio: 1•'111.1:\'1'1~- llttl'illlll! a I·' i/j:;"IIS:;iill. 1<!11-
1/1! si<ln l'l.'l]lli't'ida lll'g"l'ttr'ia t' :;nli<'il.andn fi nnlit'<' i-lun:tdot' ]11'10 
llto IOt•attdtJ 1.lu Nut·Ju a ~Iii\ nllla ;'t. C<llnttlis:;ãu, tliSJWttsada fi
t:uu a 1." diseussiio. 

U Stt. Ltli'ER C:oN(:ALVER....:.. Pr.t•rli'io. V. Ex. nftn t'"IJII<!-
1'1!11 ltt'l,;'l.!tWia, o pt.'u,jut:f.ll vciu not•ntnlttwttl.c ;'t tlist:ttss;io. U 
St·._ 'l'ul.lia~ ~lonl.eiro pcclitl a palavra r ap1ís lnl'gas eonsttil!
l'::tt,:urs sohrr o assnmpto, conclttltt roquct•t•ndo audil'tH:ia da 
Cuttuni~sftu de Cunslil.uit)ÜU. 

Por consoqncncia [l<ído SIJ rlizrr que o pt•u,iecl.u tt<'ttt 1'11i 
appt·ov;Hiu em 1" disettci~fw. ?\Jus. uclntiLI.aurus quu l.ivus~c sidu. 

Anuunciadn a pl'imcit•a di&cussão, o ::ir. Seu~ú<.ll' 'l'oltiao, 
:\lonl.uil'o pediu a palavt·a para roqucr<:r que cl·le l'uosu ú 
Clltlltt'tb>'ãu de Ct~n,;l.iLuit;üo. 

O ::itl. l'AULu 01~ J!'HON'ITN ~ Peuu a !Jalu.vm. 
O Stl. Lol'll~ t.GoNt:At-I'EH - E assim act~nLoceH. Adtn i !ln 

lJLIL' nus:<a ot·casifw u pt'o.iocLo l.ivussc passadu ;í primoit·a dis
eu:·::;rru, 111as não ú ,;ugunda, por·qLtc a discu~sãu ficou itt-
1 et'l'Ulltpida. 

'!Jep11i:; quu n prujeel11 vull.uu ela C~ttmnis,;fiu clcviu ett
Lt:ar l'Jll st•guudu lurnu c JHiu elll !.JJ!'cci t'O. Ha, put• k~llll:•e
']uuucia, um CtJuivoeo, [lCt·uoc-nw u nubru . .PresideuLu l!a 
Ca~ll, ]ICL'ci<.ttJill-11lC a ·.\Jesa U U llüiJJ'C aUI.t.tl' cio l'CCjllCI'illll.liii.IJ e:;
su:; cun~idcrut;õe;;, 

O pr·u,iecl11 uãu J'ui appl'O\'adu cm scgutlcla cli:;cus:;üo. 
Quunclc. passou cin primeira foi rcmelLiclo t't CommissãL• dt: 
<L:Jiltsl.il.u it;ão. 

O Bu. Et.IJ\' JJiê, Suuz.\ - V. Ex. dá Ucmtua t.lUt'U nm 
upul'lr:·? (Siunul l/e a.,·sentilnenlu.) ;\ urg·cncia dispensa a pri
llleira di::t:ussrw 

O Sll. LuPES GoNt).\LVIls - 1.\lu~ o l!llbr·c, Scnatlor não pe
diu urgencia. 

O Su. ELDY DE souz.1 - Chamo a al.lcuçãu ·do ·.setHl'l" 
]mr·a " assutnpJ.11. Si pnrvcnLma fiear provado que S. Ex. 
rer]Uet·eu urg·encin pur ucc:ü;iiiu Lllt Jll'illleira di::itm~sãu, eu
tãn uiio lia razão de ~C I' no <JUC usl.oLl dizcnllu. Posso uslat· 
~nganurlo, lllU::i ct·eiu quu :-. l!JX. não a rcquel'ou. 

O pl'lljeclo, l't!piLo, en\.t'llll tlltt'lllU.lmenlc um pt•imoit·a dis
!!li'Siill. Nesse Lut•till u Sr·. Senador· Tobias ~~IonLcir·o rULJUet·ou 
qne ello fosse :í. Commis,;fill, assim l'L'Snlvidn pelo Stmado . .Pur 
isso agnm devia :<e:· submcLtidll ú seg·uncla c li Lel'!!cira. · 

Ciramu a aLJ.c,nçiio t!o Bonacl" para csl.o faelo anLi-t·c~·J .. 
ll!eulal, de se ::;uppt•imi:· tt segunda cli:<cu::~são do um Pl'll,ii.'
elll. 

Nãu Jll'DClll'O uuJ.t·a CIILISa :<inãu osJ.abclcccr· a bua· urdulll 
no::; lt·n!Jallws; e, tcomo livesso llfll'esunl.aclll volu um scp:u·:uln 
'!'ui ::illl'!HOlicndido cum a terceira {!iscussão, illlllvpenduulc
lllClll.u, segundo penso, da :>oguncla. 

V. gx,, St•. Pr·c;;idenLt!, <podo u!JLcr in'l'ot.•nmr;ões enn1 11 
L1l'J'ieiaJ da \acla, veriJ'ieantlu Lambem ns anLccctlctll.cs al'irn tlt: 
puLiormos concluir. si o nobre ::icnndor Paulo de .Fronl.iu, au-
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l.11r t/11 Jll'll.ir·r~lo, l'N/Ili'J'r'n IIJ'g'r•ncia pnrn f[llr' nllf' ont!'n;;.•r· "111 
Pl'ÍIIIPÍJ':J rlii<r~IL~Rfio. 

IJJ•g·i'nr:ia J'f'qur.J'Prl S. Ex. ngn,·n; mas nrm rs.,n Pra p!'r
r:i.'"• prwqur .i;í " p:tl'i•er.J• sohT'P n [lJ'O.iCICI." l.inhn sírin ·pu/,/i
nndn, rlisl.rihuirln r nor·mnlmrn/.r. cn/.mrln rm i<Cgrrnrln dis
r~ll..;:sfto. 

O Sn. Er.oY DE Snuz.1 - Em '''r·coi J'n ri iscnssfin. 

O Sn. ;f.nrEs (:o:-:-c:.ILVER - ;\fio, ·'r'n'IJOr. pnr·qrw n prn
.i,•rd n nfin foi Sll/lllWLI.idn :í ;;rgnnrla. O nolH·r. SNIJHlnr niio 
I''"'~' n 1/'irmar· i,;.,n. A ~lr•sn /.mnhnrn rsl:í nnnvr.Jwiria dr> qrrr• e,,,,~ 
l'nn/.o niio ;;on rlr•rl. !'\fio ,~ nm'h f[UO:<I.ii.o rlr• pnlnvrn;;, mn." tlr.: 
/H'uVaS. 

I' a J'U qnr. r.;;sa pa ixlic;; '? 

O .Sil. Er.o'Y nr. ~Oli%A - Prrdnr.-mc V. Ex. En niín lr
nho ncnlrmnn paixão. 

O 811. LOP"f' r:n:-:-c:.lr.n:s- V. Ex. mesmo csl:í r·onvrJlr•irln 
r/1' (jlrl' n ·fll'fr,iccln niin l'ni ;mhrnrLI ido :í srgunda r/i:'rrr,;sfin. 'l'"
du n :-Pn;v/n '!~lú co11veneidi.~simo rln rrrw -al'fir·mo. 

Competr! :í. Jlr>;;n rsr:laroer.J' ns rluvifln;; rm l'fllr rrw r.n
r•,-111/J•o 0 dm· soluciín ao caso. 

O Sn. PrmsmEN'I'I~- A ~Tr;;n van dizer porqur o pt•o,irr·!n 
niirr prrdia li'J' ,,irln i<libmcll.hln :í ;;cgtmrla rli;;L'u.~sfio ;;orn trr·
g·,·rwin. Niin podia lrl-n r!urln pnra a orrlrm cl11 dia, inrlr..l!.['n
<l,•rrlr' rlr, pilr'l'(:rr·. ;;enfio nwdian/r nrgrneia. 

O Sn. Ln.rr.;; GoN(.:.IT.VllS- V. Ex. Sr·. Prr;;idrnlr, rsl:í 
rqnivncndo. Eslr• pr•n,jectn onl.ron normnlmrnlr. em primrir·:• 
r/isr·uss:in. Em vir•tuclr do J'Or[urrimonln a que .i:í allurli drr 
Sr•. Tnbia;; ~Tonl.ril'O l'ni :í f:ommiit~ãn dr Cnn;;l.iniçiin. n.l'iJI'l 
cll' qun c.'ita snlH·c cllr. omi/.li.o;;c n seu parecer. 

Pnl' cnnseqnr'ncia niio pndia l.r't' sírio :mpprimidn a ;;o
gunrla dís;;cu.os:in. 'Rm en.o;n r:lr urgcncia rr c{rlr se supprinw ,. 
a rr·imeir·a cliseussiío. Pol'l.antn, si o [WO,jcctn passou rn1 pr·i
rnr'Íl'il rli>crlssiio, vnllnndo dn Commis;;ãn. devia. quando mui
l.n, rnl.r·ar rm se;;rmda . 

• FarJO eMn r·cr:lamar;iin r:nnvi!neido ele qtll' o· pJ•njcr•t.rl l'oi 
ng·nr·a vnlndo, não rm t.r•r·ceit•n, mas cm scgunc/a ,di.,cu.~siín. 

UM Rn. RENA Don - Pareee-mc rruc o roquor·imrnlo "" 
11!1hrr ~cnar.lnr r; nnlrr·ior n rlllr·nrln do Jll'n,jecln ,;m pr•inrrir·~ 
clr.sr: n s;;a n . 

O Sn. I.nrJlS GnNr.:M.Y~>s - O roqtlCI'imcnl.o rlr ·R. Ex. é 
rlrJ ngnr·a. Cumprr :i ~~r~n csr.larrcrr n caso dr nccnr·do com 
n. nel.n. 

O Rn. PrHsmgN'r'll .....:. !\l3s a :Ilesa informa an nobrr 81'
nnrlnJ' que lllrl!Yi! sc,S'111Hlll di~rcn;;são ~m virl.udr dP urn pcrlir.J" 
<!e ur·gencifl formulacln pelo Sr. Senador prln Dist.rir·l.n J.•f<
di'J·al. Essn urgcnciu rlr accnrrln com n ar'L. Hn .. ' 

O Sn. LOPII~ C:rlNC:ALVllS - .'\ M~sa dir:í ;;r esLou on nfi.r1 
r•nm n mr.fío. 

n Rn. PrrgHrllEN'I'l'- ~las ú a ~lesn. rxacl.umr.nl.c qnr P.,l:'t 
illfiiJ'lllilllllrr 1111 lrrrnr·nd<r Sr.!IHHluJ• 1[111! lrrrrJ\'0 2" di;;r.•rr;;siill, r!lfl 
Yir·l.rrrln dn )'rr•rlirln r],; lll'ifl'nrin l'"i'll!Uinrl" pr•lrr Scnndnr· pelr:r 
Dislr·iel.o Jlr•drml. R'ill 1!1'1-!i!llr'in. ri~ :u·r''~'r'rl" cnrn n tll'l. Hl!, 
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rlD nr.gimcnl.o, di~prnsn a 1' tliscussi.io. A Mesa não poclirt ter 
inr'l!lido o projnr.to pnm onlom elo dia, pnr sua livre snn-
1 ndo. sem onn a Cnmm i.~sãn re;;pccl.ivn t.ivcs~o rindo o scn pn
J•nccr. 

O Sn •• LoPES GONG.ILVllS - 1\frts quando .roi que o ,::;candor 
pelo Dislricl.o .Federal rerpwron nrgcncin ? Não :f'oi ngnra? 

O Sn. Pnr.sJnl\N'l'E...:.. On1:a V. Bx. a cxplir.nefín tla Mr.sn. 
O F\n. LoPRS GoNQAT.ns - ·mstnn ouvindo. 
O Stl. Pfi.I~S!IlllN'N: - F.lll vil'lmlo rlr.ssa nrgoncia, n pro

jrcl.n fni nppJ•ov:ulo no rlin ::!fi rlo onl.nhT'O o s(,nwnf.l) na :1' rlis
. r.ttôsfin Joi que n ScnnrloJ' '1'nl1ins Mnnl.ei J'O T'NllWl'Oil a snn 
vnll.a :í Cnnuni~sãn J•rspncl ivn. 

J>nlu prntnrnlln. qnn f.r~nlin r.m mfíns, sr vr1·il'ir.a f!LW o 
pr•ojllcf.n :f'oi appl'ovarln, nn1 2" tliscnssiío, no rlia 2!i. Rst.ava, 
[1ni'LanLn, ne~sc momrml.o, cm :1• discussão, c n pr~<lirlo rlo So
narloJ• ·pelo Disl.r·icf.n Ft•tlcml, tlisrcn~antln dr. imprr~~fin a ro
rlnr.çfio final, é perfcil.amrnl.o rcrdrncnl.nl. 

Tmn a palavra o RI'. RcnatlnJ• AhrliaR Nrvr.q snlll'r. a di~
cnssãn da J•cclacção. 

O Sr. Abdias Neves- S1·. PJ•csirlcnlo, pedi a palavra para 
fa?.Cr nm appclln ao mnu nobre nmigo, Sr·. Senador Fronl.in. 

~ . 
T.rnl.a-sc ria rcclnr.çfio final elo nm projecto que,. sei, en

contl'a ncsf.u Casa mais de um adversario. IE'u proprio, mão 
grado a admiração qnc mo inspira o seu aui.OJ', teria o clr.s
pJ•awr· clrJ votar contra cllr., si pr•escJll.c estivesse no mnmcnlo 
cm rp1c cllc foi snhmoi.Lido :í discussão. 

O Sn. PÀuLn Dll FrwNTTN - Agnra já r.~f.(t vot.ncln; pnr
tnnt.n, V. Ex. só pórlc vntm· conf.J•a a redacção. 

O S11.. AnDIAR NJlVER- Tnfolizmcnlo, porque si aflui csli
vcrn, da!'ia nessa occnsiüo, os motivos (fnc me levam n ser a 
cllc in!'cnso 

Assim, clnscln qnr não se. f.rnla ele maioria ele nrgcncia, 
pediria ao nnbrc ScnarlOi' prlo Disf.ricf.o Fcclr.ml flUO prwmiL
f.issc nu llllblicnçfin rln rrrlncçün final pnrn qne csla fo~~o rlis
rnl.ida r., velada. 

O Sn. PAur.o. ng FRON'l'l:< - O pi'Ojcct.o não teve mncncln, 
n rcclncção 1l a inicial. 

O Sn. A BOlAS NEvEs - Diga-me V. ;EJx. qual a rn1.ão que 
flr.l.crmina a urgcncia para a vnl.nção rlosLn rcdacollo final? 

' O Sn. PAULO DE FnoN1'1N - O Snnarln j1í np·provou o pro:.. 
joctn. · · 

O Sn. 0\BDJAS NllVER -:- Mns a rrrlncçüo não está publi
caria. 

Não ha nenhuma rn1.fin qnr rxpliqu() a urgcncin J10rlicln 
para a discussão r. votação clcsl.a redacção final . 

O Rn. PAvr.o DE FnnN'l'lN - O projccl.n nst:í vof.nrln. c 
V. Ex. si quizr.ssr. fnllnr conl.ra. drvcJ•ia frl-o l'rit.o nn mo
rnrnl.n cm que a rlisc.nssãn foi annuneinc:Ja. 

0 S!\, ABDJAS NEVllS- A rcclncoão final BSLtí publicada? 



O Sn. Pm:BJflio:N'J'g- Nfin, ~rnl111r,. J'ni rli:;pcnsada ele im
prr~-ün l!lfl viJüido da IHgen~ia t·erpil\f'ida pelo n<dH·c Senado!' 
)WI11 DislJ•it·.l.u .b'r.rleml, " ~~·. l'nlli<l rir Fr·nnlin. 

O Sn. AilDJAR NJWER - :íll:;l.c caso, rcsr..rvo-me o direito 
de, amanhã, flOJ' occa~iãn lia r.liscus~iin da acl.a, fallar sobre 
r:sl.a i·edaecão final. 

E' approvarln a rctlncefin J'inal do pi'l)jccLn n. I, de 1921, 
qne vnr srr mmol.tJrJ,1 ;í nn:nn1·n rln;; Dorularlns. 

O Sr. Presidento ·- N'ndn mai.o llavr..nrlo a I.J'fll.aJ', vnu lo~ 
vnnlaJ' a sessão. 

Designo para. ordem do dia da seguinte 
2" disrmssão da proposiçiín ela Cnmara dos Dcpul.arlos 

n. ·J 1:1, de W21, anLorir.amlo n Associaoão Cummercinl do JUo 
de .Janeiro a conl.t·ahi!' 11m emp1·esLimo aLé a quauLia de réis 
10,0110:000$, para ampliaefi.o do edifício ele sua sMe (co1/L 1Ja
ret:er {a1lom:oel da Cowmis.wio riu Jnsliqa u LcuislaçíJ.o, 'II'U
mero 425, de 1921). 

Levanta-se a sessüo ús H horas c 1G minuto~. 

H7' SESS,\.0, EM 25 DE NOVEMBRO DE 1921 

PI\F.SIDENCIA DO Slt. A. AZEI\EOO, VICE-PHESIDilNTE 

Ns 1:J e 112 horas abre-se a sessão, a que concorrem os 
Srs. A. Azcredo, Cunha Pedrosa, Abclias Neves, Hermene
gildo ele Moraes, Mendonoa IVIarLins, Alexandrino ele Alencar, 
Lmn·o Sodré, Indio do Brasil, :rosú Eur.ebio, Costa Rodrigues, 
.Benjamin Barroso, ~robia;~ 1\JonLeiJ•o, Vcnancio Ni)ÍYn, l~uzebio 
ele And1·ude, Arau,io Gúcs, Siqucim de ~lcner.cs, Antonio Moniz. 
Moniz Sodré, Bernardino Monteiro, Jeronymo l\IonLciro, Panlo 
tlo FronLin, Raul Soares, Bel'!1arclo Mr.•nl.r.iro, Adolpho Gordo, 
AlvaJ·o de Cal'Valllo, .José MurLinho, .Pedro Celestino. Carlos 
Cavalcante. Lauro Müller, Viciai Ramos, Felippe Schmiclt, 
Carlos Barbosa e Vespucio de Abreu (33). · 

Deixam de comparecer com causa ,iustii'icacla os Srs. 
Silverio Ncry, Lopes Gonçalves, Justo Cllermont, Godofr·edo 
Vianna, Felix 'Pacheco, Antouino Freire, João Tlwmé, Fran
cisco Sá, ;E]oy de Sour.a, João Lyra, Antonio Mossa, Ruy 
J3at·llosa, Marcilio ele Lacerda, Nilo Pcç.onha, Modesto Leal, 
lllignel ele Cai'valho, Sampaio Gorn!a, Tl'ineu Machacln, Fran
cisco Salles, Alfredo Ellis, Ramos Caiado, Gcnrt•nRn ·MHI'fJIIrs, 
Xavier ela Silva e Sonrrs rios Sanl.n;t (2~). 

E' lida c posl.a cm discussrw a acta da ~essüo anl.crilll'. 

O Sr. Tobias Monteiro -- Peço a palavJ·a. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Senador Tobias 
1\lonleiro. · 



' ., 
:·.J 

'I 
.Jill: 

;. 

··~· 

.:,• 

-, 
:i'. '. 
1$'' 

~·. 
·~.:. 

<. 

O Sr. Tohia~ MonLeil'o (lllul'iutt'lllu li•· iLI/r•llr;tiu, ·- ::;,• 
l'I'P ... idPidl•, l'r•t·g·t!"rdt' n \' . . Ex. ~1, n l'l'~pPi!(' dn nf'l.:l, fltl;i-;~1 
Ir•/' 11ma (lrí'lm·ntfin dt' vnl11, qnn u !ll!g·imPnln t•xigr! ~r·•.iP 
:qtJ'I'SPnlada pnr (',.;eJ•ipl.n. 

o Sn. PIIE~Jr.!:~·m- l)r• nrliliJ•rin r.nm (I nl.l~dmcnln. y, Rx. 
l'''"ir t'nzei-n. 

I) Sn. TnBJ.I~ 1\Jo:;•J'Illll.ü - .. «Dccln l'fl rpw si e;d i~·r;;;;r Jll'P
.~rnlf' :'1 ~r~.,fiit rir l1nnlem IPJ'in votado Nlrlil'rt 11 pi'll.ii'CI(• 11. t, 
rlr•sl1• nn11n. e innwnlr• a i'IW pa~sagem. ~cm mninr dl'llrtle. 11:1 
au:;rncia dn;; r·nlaL•ll'I'S riu;; parr.CPJ'I'S rln t)ll11111b,;i"iil, r11,in nu
rlil'ncia T'P'l1101'i r n Srnnd1.1 ,inlgnn nree~snr·in. 

O 1'11nrlnmrnln ri•• ndn rln maioria rlcssn r.nmmissfi.-, rn11-
.•i>ll.i11 nn l1J'f;liiJWnln r!r niio IJilYCJ' nn Coml·iluir;fin di;;pn.,ir;tll' 
nJg·11mn qnP vr•r/1• no Cnn::;re,~n npprnvn1· n J'f!l'l'r'irin. pr•n,jf'f'ln. 
O voln rm sl'pararl" ennl.esl fiiT essa npin iãn. 

RPalmenl.r, n;in seria Jll'I'C.isn qur n Conslilllic,:fin rlrlr!' · 
min:~~;;l! cxplicilamenl.e lnd11~ n~ ael.ns qnr 11.'i pnr!I'I'PS pu
hiicns niin pnr!r-m pml icnr· pn!' rnvolvrJ·cpl qncsl.i)P~ 1ln lih1•r•-
1lrtdí' J'elig-insn. l•:s:nhrlr.crnrlo n principi11 rio Esl.nrl" Irign, Pila 
frrllllll n p111'1rt n qtJae;;qJJPJ' inlrnmi,;sri,•; JH'~sn I.•'I'J'enn. 

,\!11111 rins rli:-pnsir:i,r." rxplicil.n;;, lrn rn1 l.nr/n;; ns lr;.:is~ 
lnr:ürs •J rplil n llrr·mrnr•nlirn el1amn o rRpiJ·ilo rin;; lr.•i;;, :r in
ri~tlr da.o .in;;l.!ln ir.üe~. a nnltiJ•nzn dos reginwns. Não ;;r.• rr•m
prrhr.ndr lfll0, fnzr.ndn d:ll(I10.IIC principio a. b:JSI.' rir lllll 
;;~·si Pma dr i;;rrlamenl.o do J!,;;l.ar!n, rm l'l'!aciin a qnnlrpJPI' irl1;a 
r·Plig-iMa, a C:rmsl.iluir:iin pnclcssr.arlmillir, pnr mrin rir !Pi;; 
,·,r·rlinarins, r!i,po;:ieGr.-. rlcsl.inadus n frl'il-n, snph.i;;mal-n, 
innl.ilizi\)-.o. . 

JWa niin pr·rei;;avn. nem ;1ndia desce!' n minncin,., paJ'tl 
cYil.nr J'nclo;; rle:istt nr·dem; cii'Yiam haslnr· ns grandes linhas 
que I.PaGnu. A li!JIJJ•dude de ru!1.11.-;, o cn;;amrnl." civil. o J•e
::;iAir·o civil, a suc111ar·iza1.:tto rio,; ~~crnil.cr·in,.; c n 0nsinu leigo 
c,,nst.ituiarn os cont.rafoncs Mnslruido~ [Jara impodir• abalos 
qnc nnfr·arpwcrs.,rrn 11 Cllnjunln dessn. uJ•ganizar;ão. 

Donlt•o, pois, do um r·•Jgimon rio l.nl nal.tll'flr.a, nfin Jlorlrm 
cnbm· manii'0$I.Ui;õos de onde nussam tlecoJ·t·cr·, onde se possam 
(lcscnhJ•iJ•, ,,~·mpaiiJiu~. p!'I'I'Prcnr·ia n11 apnin a qnaiqurJ• reli
gifin. 

Aliegon-so que a C~tnsl.iluicãn ~~í J1J'nhihe an EMaclo r·c
I:H;Iios rln nlliaw.:a 1111 clnpenrlcn"in com quniCJilPt' ig,·ejn e qne 
u projt~el.ll n. I niio us r·~laJ·,olr•cl' .. Ncg·n. O IJ)!'Ojrcl.o é um 
nclo rlc alliar11;a. :\'i!JliJIJillrt i8rrja. inl'l11onlr nn .Rmsil, rli;;;püo 
rle f0rea maler·ial, r•11jn P1!1prrg·n a C11nsl il1ti~iin I ivcs~r. 11 in
luiln ele nvilar·. l'i'llllillinrln-llw. nlliaJII.:ns cnrn n Eslaclo. 
''" nllinnoas ]ll'l'l'isln;; ~,·, ll"rliam '"''' allian(:as i'lr nr.r.irm mo-
r·al. · 

Ein J•lliacão ú igreja c1Lholjcn, da g'l'anr)p mainrin (lns 
brasilciJ•ns, niin havia que cn::;-ilu.r· de ulliancu material, pois 
rlesdn 18i!l JIL'I'di'J'a n ~r·11 ~ummn pnnl.ifice n poder LemtpoJ•aJ. 
Srm1 !'aliar· d11 nbsl.uculn da rli~Luneia, nfio ]JaVI'J'ia rie sr1• rnm 
,.,~ ~CJJS ~nissm. ns ~"'" lmssolrmli, a R,ll:t gunrr!n palnt.inn, 
qnn nllo pndi'J'ia fll'fl>'Lnl' nn l~;;larln rnnerll·~n rlc nllian1,:a ma
INial. 

A nllinr;~n. iplli,.;, I'L'pil.n. ;;(J sr rllídc rrnrln7.il' )lOI' 
nvlu~ rlc tlm nllindn Plll lwnf\l'ir.in r]n nnl.l'n. nn lf'I'J'rno 
Jlltll'nl. :\ l'llll~ng·r·nr:ii" )ll'ln ]i;slnrin. prl!' nwi" rll' 11111 I'PJ•iado, 
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de um dos maiores ·dias da ig·reja, é um allúo de allian~a. de 
a!Jian~a moral, unica que a ConsLituioão .quiz evitar e pro
llibiu. 

Od -outros poderes do Estdo teem fir.ma:do o priucipi·O 
conslitucional, qqe o Senado 'Ínl'elizmentc feriu. Ha alguns 
annos, o Governo mandou pe1·manecer no tribunal do jury 
n imagem do Chrislo crucificado. Um jurado, opposto sua 

,doutrina o ílivlndacle, recusou-se a servir em sua presença, 
arvorada om fontt~ de insrpii•ação das consciencias; outro, le
vado. ao, fanal.i~mo, qucbi10U essa imagem. Processados· am
bos, um como mandante, outro como mandatario, sob funda
mento de dcsohediencia a actos da autoridade, foi o crime, 
por fim, deo:classiJ'icaclo dessa especíe, P·or intervenção de pa
recei' do eon8ult·Or geral da Republica, que opinou pela il
logolidadc da ord~m do Governo, attentatoria do principio da 

· liberdade reLigioso. J~ntão ·O crime foi enquadrado na figura 
jurídica de attentodo ás crenr;as religiosas de terceiros. Le
vado á ull.ima instal}cia, á Corte de Appellacã.o, foi o caso 
assim deJ'inil.iYarnctc julgado, por ser a imagem do Chri.sto 
c-onsiderada ~~·mholo da respectiva religião. 
· ;1\fediante parecer do mesmo consultor geral da Repu
blica, ha.IJoucos dias, o P·oder Executivo negou licença a ere
cção de um rrwnumcnto a esse mesmo Christo no alto do 
Corcova·do, sob o mesmo fundamento de .ser el!e o symbolo 
de deltJJ'rninada religião e poder em logradouro publico, 
de· s:oso commum a todos -os habitantes da cidade,· ser font(1 
de. factos, inspirados em fanatismo ou divergencias rel igio-
s~. . . . . 

Antes da Constituição, já a Republica mostrára, descle os 
seus 'fll'iJneiros dias, que vinha· estabelecer o regímen da se
paracão completa entre o terreno espiritual e o terreno tem
poraL N'ão linha eJ.la ainda dois mezes e já expedia o de
creto de. 7 de janeiro de 1890 ·prohibindo no art. i• ·que -o 
Estado crie dif!'erenças enlre. os habitantes do paiz por mo
t.ivo de crenca religiosa e declarando no art. 3" que a liber
dade nella insli l.u ida a·brange os actos individuaes, praticados 
em vir tudo dessa mesma liberdade. Portanto,. si o Estado fi
zer uma lei, a qu:al, por motivo de c ronca religiosa, att inja 
qualquer inrJivi-cloOu, em aclos .que queiraiu praticar,· o Es!atlo 
comtlcarti a clcmolir o rogimen da separação da igre,ia, in
stit.nido nos primeiros dias da Republica e assentado nos ali-

. corces da Constituicão.. . .. 
Fiarl•.1 na iibordade, por esta assegurada, um musulmano 

ou um judeu, de tantos que exercem o commercio, .quererá 
abrir o seu estabelecimento no dia de Natal e praticar actos 
da sua Pl'pfissão. Virá então o Estado e dir-lhe-ha que esse 
rlio, sob ,o fundamento de ser grato ás crenças religiosas da 
grande maioria dos brasileiros,· foi feriado por decreto, e 
ob1•igará esse ml]sulmano ou esse ,iudeu a recoJ.her-sc, impe
dinrlo~o. ·r.or· moi ivo de crença rehgiosa, a praticar um acto 
individua , que. a lei de separação poz ao abrigo da liber-
dade nella instil.u ida. · . · · · · · 

Quero prevrnir a objecçiio· de · qu,e osso negociante será 
obrigado a não excroer o eom.mercio no dimingo. Distingo. 
O domingo ó o dia de descanco semanal, que cada povo ·ob
serva, dll ac·ct\rdo com as suas origens. O nosso setimo dia é 
Lle proccdenoia hebréa; lerp·bra o descanco do Crcador apcis a 
creacão do mundo em seis dias. Era o dia do sabbat. Os 
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aposlolos lt•nn~I'cr·iram-no para o domingo, Domcm:cal 2 dia 
<lo Senhor, por ser· o dia aponf.u,do como da rcsut·retçuo de 
Jesus. 

O domingo; :pois,, não é uma creação do Estado; pódc-se 
1lizcr, tl uma dessas insW.ui~'ões gTtat·daclas c rcspoil.arlas pelas 
civilizações, couformc as fontes onde nasceram. Os povos 
clll'islãos tanto toem nos seus calcndarios o dia do Senhor, 
como toem o dia da Lua, •O dia de Marte, o dia de Mcrcurio, o 
dia de Jovc ou de Jupilcr, o dia ele Vcnus, o dia elo Sabbat; 
como toem os mczos ele Janu c Juno, divindades pagan8. Nin
·S'LlCm ele bom sonso se a.balanr.a a alterar racli,calmcnte os usos 
1Jos povos, perpetuados pelos' scculos. Grcgorio XIII não se 
animou ·na sua reforma do calcndnrio a supprimir, nem só to
elos aqucllos nomes, nem igualmente a festa :pagã do ·carnaval. 
As tenl.ativas J'cil.as nesse terreno, como a da Revolução Fran
ccza c a de Aug·usto Conte, ficaJ•am como d-ocumento de fanta
sia revolucionaria ou philosophica, e os fl'ancezcs continuaram 
a preferir os nomes pagãos e romanos cJ.o calendario grego
riano aos flor·eal, frucl.idor, brtrmario e outros da grande em e 
aos nomes g·lori-osos da Humanidade, desde o Moysés da theo
craoia inicial, até o Bichat da &eiencia moderna. 

Hepito, pi)iS, c domingo não é uma creaQãO do Estado, por 
motivos de crença religiosa, creação prolubida pela lei de 
separação da Egreja, e desse modo não acarreta coacção, por 
motivo de crença religiosa, aos homens de outras crenças, que 
vieram E'J.JContral-o nos costumes do paiz, como. uma pratica 
social, originada nos tempos e nas raizes da civilização na
cional. 

H a quem pense:- o ouvi essa allegação no •Senado- que 
o dia ele ·finados é um clia da Egreja, feriado .p·or decreto do 
Governo Provisorio. E' engano. O c! ia de finados nunca foi 
dia santo da Egrc!ja; é um dia do calcndario consagrado á com
memoraçã•.• dos mortos. 

A Egreja sócommcmora os seus mortos; é sabido que 
ella nega os seus officios, o até a sepultura, a todos quantos 
morrem fóra ela graça de Deus; o Estado não faz differença 
entre ellcs; envolve a todos na mesma dôr, na mesma saudade, 
no mesmo re-speito e a todos offerece os sete palmO$ de 
terra. 

Aliás seria mais acertado deixar êssa commemoração no 
terreno social c nco terreno religioso. Temos feriados de ma1s. 
São nove e além disso o Districto Federal e cada Estado t.eem 
t11m seu, especial. O da festa da bandeira, hoje, generalizado, 
eleva o numero a onze. O natal co.mpletará a duzia. 

Ainda ahi fic~rá demonstrada a nossa falta do medida uns 
cOU$aS, a nossa exuberancia tropical. ·Creio que nenhum paiz 
do mundo terá ,,ma lista de doze dias de festa nacional. Bns
tar~nos .. hiam cinco e já não seria pouco: o Anno Bom, a Con
stituição, o Dcsco·brimC'llt·o, a Inde.pendencia, a Republica. 
Ter-me-hitt llnimr,do a apresentar um ·projecto nesta base, si 
o voto de h011tem proferido pelo Senado, não me tivesse des .• 
enc·ora,iado. Serlll o ensejo de emendar esse decreto do Go
verno ProvisO!'io, nem sempre exacto nos seus fundamentos, 
sogundo o qual o 14 de julho commcmora a RepubHca, a Li
berdade e a Indopenclencia das nações a.mericanas e o 15 
d1~ novomJlro é consagrado á commemoracão da Patria· bra
sileira. 
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.. Antes do H rlo .inllw do ·1780, a t. ele ,inlho ele 1771l .. hi 
M L111lmm fundado n prin1cim nar;iin o a pl'imch·u republica 
rlo continente, que viria a da!' no mundo Jicüos de libc!'dadr. 
a l'l'nternidade humana, quanclo o povo uc' Franca nem gj 
quer tinha demolido n forJ.alPza do Pm•is, a1·vm·ndn 'pela ima
ginação publica cm symbolo rio despotismo monarchico. An
tes de Hi de novembro do J 88!J ,i1l os !Jl'asiloiros tinham pnl.r•ia. 
A pat.ria não é oln·a de ·um J'eg·imcn polHico. A Patrin bra
~ileira é obra de quatro scculos de lntas, do dór, de heroismo, 
de gloria, cm qnc maiR do nma voz a l'lt~.a formaela ~oh osi.('S 
CÚOS l'Cjlülliu O ÍIWaSOI', CfiHl qUiX (JilChl'Ul' O RI!IJstiJ.niJ• n f'R
ClldO das quinas, J.razirlo por nossos avós . 

.l•:m voz dr. olrvar os fm·iados virtualmcnl.e a J 2, para Ji
<nng·r•al' a rg:J'r.in. rlcvül'inmos imit.nl-a, recluxiiHio as .l'úJ•ias c 
an;nnr.nt.ando ns rlias dr. i.J•ahnlho. ~rnmlwm í,lla, ainda lm b1Jm 
pouco~ allnos, l.inl1a '1:! rlia,; snuJ.ns. tJ Pio X. rr•rlnziu-ns ~ o i ln, 
HIJlJll'Í!IlÍ'll<ln os da Pn!'Í t'icaefin, Annurwiaf:fio n Natividndr• rlll 
·1\fal'in. o 11l1í o de S. João, talvcr. Lno pnpnln!' quanto o Nalnl. 
ao 1111\nos no norte do BJ•nsil. 

A rg:ro,ia nfio prrr.isa que r:oJ'J'nmos om srn nuxil i o, ncJ·r
'rJ i I anrlo a,iudal-a a estender o srn dom i nio. Nem nsse é o 
110sso papel, nem ella hWI':l rm penot.r·nr na nossa nspheJ':l .. 
Ri la ilnvm·ia t.m· sempre cm vista dn~ valnvrns dr .Tosns: o 

· Jn<m 1·eino nfio 11 rlcst.c mundo. O scn l'f!ino é o l'eino do c1lo, 
nuc rí a mais. li nela crcnçfin do Gln·isl.o, insp·il•aeüo rlc nul.rns rr
Jigivcs, toclns 1'unclaclns nas J'neomponsns da ct.ornirlndr. A 
pr·omossa, feita nos humildes, da vida ctnrna no Paraíso é a 
f(l'U!lclo consolação do infOI'I.unio, bella como tudo quanto 
J'osus pregou. A Egrc,ia nunca soube ntt.ingir nssas eulminnn
eias ·divinas, levantadas pela. po1~sw do Nazareno c foi buscar 
o Tnl'r.rno. da nwtholo;:da o a inrir1 ,iunlou-lhc n Purgatorio, 
inslii.Llições policiaes de grande snhrdoria, rmdn se sentem, 
porr'•m, as durezas rir. orig·pm humana, r.m vez rln snpr·o rln 
doçll!'a c bondade da nlma do .Tcsus. · 

No rrgimcn .inst.il.nirln pnla. ConsW.nição, ns roligi1írs não 
pJ•ocisnm elo Est.ndo para il·cm rlílatnndn n l'•í. Desde n !ri ria 
sepnJ·a~iiõ. a EgJ•r,ia Caf.llnlica, qun no Bm!til domina · qtmsi 
nnanimrmcnte as nlmnfl, passou n gosar de uma silunção nil~ 
miravr.l, cm qLw apr.nns g·nnhou c nada perdeu; houve o seu 
immenso pntrimonio. a Ct1.in pnssn o Estado poderia oppot• 
!anl.ns prQI,ensõcs; libertou-se ela dcpr.nr1encin dos b0nepla· 
cit.os; passou a nomear sosinha SP.Us bispos c vig·nrios, ovi
tnnclo oonflictos que vinham desde as primeiras applica~ões 
rlli Conslil.uir·ão ele IS!l!t, como ~n dou com as nomencõcs ri~ 
Fei,iú e do Dr. 1\lourn para ns dioceses do ·Mnrinnna c elo R!D 
do .Tnnciro r. cu,ias difricnldallc.s s6 foram !tfnstndas pel:l habl.
lidndo elo Vnsconc.cliM; investm-so cxclns!Vnmcntc nn aulot•J
tlndc de quo o Estado participnvn, clotcrminando conflicl.n~ 
A't'avissimos r.omn o provoe.ado pnr D. Vil.nl e D. 1\ntonio fi11 
l\lnorrlo Costa. · 

Tsso nüo t.rm impNliclo a cO!'dinl idade reinante ()!11.J'C rlln. 
11 o Estado, qne chegou no pnnr.o rle üSt.nlJelccrrrm ambos re-

. lnr,õf's diplnmaticas. · 
Esso fncto, nli:ís, ·não representa argumento 0m ·favor elo 

projoct.o n. 1. Si olle conRtituissc erro, niío poderia ser invo- ·, 
c· ado para ,justificar roincidon.c.ins. ll'fns a verdade é qrw. com 
l'SSa representuçl'io, o Estado ntio p·ratiea neto de :11lianca, 
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mas n1·ln dr> :.:nvrt•no, nn inl.r•t·f·~~" pl'llJll'i·:J, 1'11111~ net~IH\1':1111 
r1ntt pr·nli1·nr· n TllglntPJ'r·a nnglh·ann P n 1 1't·:tn~:a Jp~;~·n. IHldn 11 
imnWIL'II pndPr' r~rit·ilunl da Jo:1p·P.in C:ülilliil'il ~~~ill'l' n,; nn~~n~ 
r.npllltu.:liP~ " a nrgnnizneii11 disr·iplinut• d11 >il'll l'il•t'll, 11 l·~~ludn 
qniz l'i1•nt· r•rn f'nnrlit:iíl':' dP lt·nlat· SP/ll cli'mnt•a r·~1111 o stlpt•r:nw 
Jllllli'J' l'f'.I•Jr~i:H>Iil'fl n l'l'i'[ll'il.o dr• qualqtJN IJIII'RI.!Jil, :'ll~l'.l'pl l\'ld 
1:1• nlll'!'lll' n linl'llllll1in r'lllt·r· ns habilanlrs riu pntz l'lll lu.illl 
qtl:tllln ~:<il!WI'l'JJe :'1 lilll•t'dnrli' t·rlig·io:m, i'Jll•" nn J''lldi'J' l'ttlilll•n 
l':lhl' gal'nnlir. . 

() J~sln1111 t•nncrciPU Indo i;;;;o tí. Eg'!'f'j,l, ,jusl.nnwniP Jllll':l 
rpw I' lia niin ma is pt·rl.rnrla nd11ii ll'llli}IIJ'a•~R l'lll IH.•ttn!'it' in dtL 
'1'1'•, ''"lll nl'nil"l' /'ulilicn os pt·nl.iqw• para Jli'I'SI.igial-n; pnj;; 
flllnlqnl'l' df'lil'~. cnmn f'SSP qnr n St•nacln ltanll'rn \'nlou, im
;·,nrJ.n t•;í nn. ali innt:n qtw a Gnni!l.il u ir.)iin f'XPJ'f'iiiillllli'1llr• ]lJ'O
ItiiJiu». (.lfuiln bl?'fn: 1n11ilo '''~111. O rirorlor 1: ut.nUo r:u'//l.Jl'l'i-
1/l.r'lli (Ir/(}) . 

. O Sr. AbcLias Neves - Ar. Prcsidrnt.r. apanhado, li ontem, 
rl1• SU!'Jli'I'Sn fliJiu J'r)quel'imrnlo dn illnslt•r rrpre.,Pnlnnlc fln 
[lj,;lt•irln FPdí't'ni. nwu .!ll'Cz~rlo nmig'll St•. Paulo dr .Ft•onl.in, 
Hiin nw l'oi pofisirrl ili~ellfil•. rnmn dr>RI',iava. n rwo,ircl.o qu1.' 
·ntnn,.b r'lln;;idi'J'f\1' r·nm11 l'urindo nacinnnl n rlia rir. l'lnl.al, 2l:í tle 
IÍI'ZI'lllhl'fl,, 

Sr tirnr·n pndirln fnzrl-n, 1'11 nw nl.rria rlcmnrarlrilllrntc cm 
nnal)''nt' sub o ""li asporlo consl il.ucional, a mrrlirln q11r ncss.: 
pru,ircln :.r R11fl'!l'l'l'f' I' ''lll discnlil-o Rnb nnlrn' pont.w' 'dr. 
'i;;tn. 

:\';in n f.l'tlflo friln. limilci-mr a rscre\'Ol' n mru ynlo \'PU· 
rirlo. E r•ornn f.r lr·nf.n de 11111 LJ.•ahalhn lnngn, níio rJcscjando 
l':mr;n1· n atfr•nr;ão fins :=:;r.s. Senacln!'ns. rn L1'11go-o :í M r.sa. 

l'lo;;sc I.J'!Ih::tlhn, "lll que far.~o rnpirlamcnl.r n r•stur:ln, om 
qu c r 1':11;n ltnm ·IJagi na dr J'P I ig·i iícs cn m p:u·adns, prr.r.m'o sus
l.r•nlm· n f.l1Psr. r r que l'nlla nh,jf'clo :í l1'i ag·orn. ·yoladn, rwr·
qtrnnf.n nfin fazrmos mai' que l'rJ\'i\'r.r, nrst11 sr.r.11lo. nmn fr.;l.a 
'"wial NllllO as qur pr•31 ieayam os Pg:ypeinB. n~ at·~·a~<. ns l'lml
rJ,,n;;, 11R assv1•ins. ns JlPI'llnnn~ e os mexicanos. 

E' n qn~ pt·nrlll'n rlnmnnsl t'n J' nn r.mhnlhn qt1 r cló'ixn sobre 
n mesa . 

O Sr. Presidente ,_ A doclaraeão dn voto lida dtl lribunu 
Jll•ln Sr·. Rcnndnt• Tnliias Mnnlrit•n r: o trabalho a qnr acnbn ~Ir• 
'ii' t·r•l'•!rit· n Sr·. S\rnn.!ln!' pnln Pinnlw. St·. Ahdias Ncycs. so-
t·~~~ lt':Ji1seripl.ns nn al'la rir nnssns l.!':ihalhos do 1lJOje.. · 

\'Pm (L !\!rsn e(, lirln 3 srA'Ilinl.e 

' Ol~CT.AilAÇÃO 

o r~riorlo r/e 2ii de rl·~:rmln•n 

. 'I'1H.Ins as yn"rs qnr o pr·n,iret.n rlnSr.naclM Pnnlc· ele F't•nn-
h_n. l'l'l'tnndo 2G rlr drzrmhm, vrin fi ilisrtJss~o. n foi poT' pn
•.l!dn ri!' .nt·.~:rnria. 'l'i\'r~sr sido p11hlir.nrln, rnsf.n. 1'0tn nnnnn
''·W JII'I'\'IO, 1'111 nnlrm rln rlin, r•sttlrladn, mcdilnr.lo nn inconsl.i-· 
l.twinnalidaclt> l'lns:·J·anl.r rio srn t.rxl.o I' nn 111'1'0 il iRI.fll'ico em 
1\lli' inf'idr, nfin l','wn. rf'1'f,nmrnl.r. UJlJl1'0Yn.r!l,, :r~ui, ne nmt.anl.o, 
ttpanlwllo r:lt• sni•pt·csn r• JJII• limito n r.sl.a dr!clm•at;~o de voto., 

.. 
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Dr·;la .'<.ll'l.1•. IH'l'AIIIil.al'l'i: J.'l'l'iadtl JHll' q1w 11 rlia ::!fí de de
r.~~n!IJI'u, 1'111111.1 disp1i1• ·: IIIIIIII'IIHAI'III ul'l'i1•ial a .11!,11:<. pl'<'slada 
IJ<'I" J•:.;lnil" i<oig" ·1 llel'lllilweilll<~lllll du .Iusu". 1!01110 fulldaduT' 
dn Lillnt J'i~l i;.d:i.o '! 

Uiscu~il'ia, si OIJ[JIII'i.UIIO, a eunsl.il.uci"nali<laile do pl'u
.i<!i!l.u .· ,\g'fl!'ll. qlll'l'u ap••uns tiumunslt•at• 11111: I! III o ao:tual e~ tacto 
da :;cij~Jll~ia da::: J•eliedüP:-:. r'• llnl et.•t•o .inde:·:wulpavel nl!.l'ilnut• ao 
Messins Yidn lilllilalla. uxisl.c•twia llistorica ,, a l'une<,:áo de J'un
rlatllll' du elll'isLianismu. ~lill1o sular. eumu 1!. si U1.1CI'utnsscJIIIM 
1'1•ritt<ÍO 11 uia :!G de cli'ZU!l!IJl':.J, nacla Ínais J':liÜlllfiS que rCviVCI' 
JWSle s1~eulo 'l iul.crvenr;ão <hl Estado nps pratica~ religiosas 
l.l:is fl'sl.as sulures. do~ a!'y:1:;, eliali.leus, assyl'io;, eg'Ypcios, pet·
sn-. uwx i canos r: !JI'l'IIUl!OS. 

:\ eunH~I)lll' pP!os ueyas. . 
Ollius alll'l'lo~ :i gt·unt!Pza " ü adntit•a1;fíu •lu;; püi'illl'l.ntdo

,.,:~ e:-:pnetacttln~ de sua Jlttltll'l~zn. \'il·g·unl. n~ tn·~·a~, nr•"" dia:; q111~ 
l'fii'J'I'I'illll [lJliÍH U~ Li'lllUI'I'S das J'IOl'l'~l.a,;, fiZI)J'Ulll tlu HUI U SII:O. 
dil·indt\dl~ :;II[JJ'I'Illa. glll!JI'I'Si.UI'al1l-l•!il' SPilli11WiltU~ liUilHll\0'\, 
;:Jntntnt·am-llte Duaus, que qum• r.li%01' - " ln·ilhautr· - o fiiiU 
illnmina. l~l'U uma c::qJt•rs~ãe l'iglll'adn dlt villl.oria rio princi .. 
pio Junlin"~o ;;olieP a~ l.re\'~.G. '(Max ~Hiller·, Nou·o. ,;1: tlu nr.J{
llwl"uü• ( J l'l!l8)., pag. 12li; L~luw·neo·lf .. : Social, pa:;. 20G; Lc
:i't:Yl'l'. /.arr•1111Ís''• dir ·makrial, ( 1881). pag. ·i G5). 

Fni ;laui, t!npniB. (Jitan<lo riwt·arn do I'Og'tl o l'npl'csontanLe 
de D~:IIH inaeeu,;si\'1'1. A eenl ellnt I!J'U unra pat'l.icala do sol, 
urna enwnar;iin, 111110 p:u·le elo cor·po do pl'oprio Deus. Dcllll 
t!nsel'll Bt·ahmn. " \'rrL111 omnipid <'nl.l'. E' dnlle CJIW ,·ac naseet· 
o l.ittri•llismo - pt·ote:<tn en;1tm u I'Pgiru<!ll das I!UI'!nE e contrr• 
a l.od.UI'a ria nwl.t•n!ps~·eltoi'e -- Pl'l'g·andn a lihr.l'l.açiio pelo 
I!XI.uso t> pelo aniquilanwnl.o.:. 

Na CIJald•la l'l'a tamllrm1 o ~ui 11111 dr,s rl••ttsPs pr•itlcípac~. 
J.;nl Ioda a p~i'l.l' os nl'l'lli<'s 1'1'!>11 iam all:ti'I'S SlllllJlllll;su:< para a 
:<IIH aclm·a\·fío. Fma f'idnd1·• lliu f<',t·a r:nnsagmLla ·- Rirpam, 
g alli. dia I' nnil.1•, at·tlia 11111 fog·n aceoRn t'lll sua lionl'U (1\Iai
Vf'l'l, A.c. ct ?·r.lia. (·1903), pag. 27). 

Em o D!'us JH'incipal lia Assyt·ia. eon1o ela Phrnicia. 
(Pitilon llo Hyblns, iii PPI'I'it•a Ll1! Lin1a, Plwuir:ios " l!fii'Lhorri

'tll!s pag·s. 82-R3). i'I'Pdntnin::ya nos cttiiM do Egyplo. apc%at• 
rio ftmdu esehalologien dos mesmos; - li'aste recordar a ex .. 
j;l'I'SSiill S~'llllinliea 1'\'idl'lli.l• dn lllii.!Jo d1• ()SiJ'I'S L' a ii\SCI'ip1;ÍIO 
!'ln zodia1·n en1. o IPl'in do l.r•mplo dn Dinrlr>t·ah (Haoul cJp la 
C:t•asSI'I'il!, L!.'S 1'1:/iuions r:oJ/I)il/1'!}f?,\', pag·. 1:30, Volnr.~·. nr:r:hrr
clu:s (IX\\'!' C, compl) pag·. 5G:J). llJJ.l/l11s, pag·. ~3). Apnllo 
••r·a 11111 DPIIS solar• na lit·ecia. (i\laxilllü Collignon, MUh, fitt'/1.
··~:,;" rln ln r;,.,:er·, pag. Hl e ~rg·uinl<'s). MiUn·a, r·ept·csmll.al)íiO 
un ~nl r1·a n De11S RtiJll'emn enl.t•r 11S persas. O Cllltn sang·nina .. 
t•in du:> a%tecas <!l'a Indo !1111'dado de eel'imnnias solat·e~ (.Pt'I!S
•·nfll Cll/l!f. dr:s ,1!1!;1', tomn T. pa~·s. ltJ a G5) E 11 11H!Sillu aeon·
l.el'ia no Pert:1 (Mal'lllllllli!l, l>s ÍIINts, pag·s. :!~a :!fi). 

Qttl'l'o, nn emlanlo, tnl'llttr mais elar.·a c pnsitin\ a dcmon,;;
frw;fio q11r 1111• pi'llpuz l'nzet·. VeJamos, acompanliantl" n lur
g·o~ l.t'tH;o,; a liislul'ia du }to v o r'lc'ito. 

DI'IHtld1• Jll'l'll'ndnt·:i Mn~·,,fl;; nnnsi'I'VUI' inlad11 " p:tl.r•ittllr
l)i•:. da;; il'ai.\io.:tll~~ l'l'ligin;;a;; dn.~ Jil'f'II'HIIS I' 1\\'illll' f!lll' !lldll' :'!\ 
llllt!ll'U~sem a~ rch\n;., ct·r•nen~ o Ilrulieas dns !lOvn;; vizinltO:I8, 
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V.I'ia e :í 

Clud<fi;H, liÚ<J hOil\'1! IIIIJÍII de IJilJiJUI'HI:Ut' e:;:;u inJ'iJtJ'Ili;Üo. C!n
Junias ass~·J·iaR l.inham .,;irlu fundadas ap,·,.; a vilJ.lOI'ia d11 Cl.lll
qllis/ai/111' do Ninivc, nu pai;~ CtiiH/llisl.adu. t>elcnl.a ann11s tlu 
cap/ iveit'll linlH\111 posto 1.>,, \'l!lll'idns etll ennlaeL'' IJ'.IIIlidialll.l 
cn1n as t:I'IJnl;as li•: !Jabyl"uiu. J~m. as.,;im, iJwvil.avul a ul.'"'"'
pi;Üu q11e ,,e veriJ'iuiJU. E l.udu a favoreceu: as a.l'J'inidarle., d11:; 
ri!u:;, a tlesiJJusiio nu JJOdü!' das divindades anLigas, a siLnU~!ÜO 
doscspcmclom do povo, o conl.act.o de vencidos e vcnccdoJ•es. 
As J'e~las ;;oiarc:;, c.. cerimonial das mesmas as lenda;; u o" 
mil./ i tiS uslnws, l.utln foi /.i•azido da Chaldéa c' vein cnxet-l.aJ· a:; 
pl'imiLiva:; Lradiçüct:. Mesmo a crença uo Messias lião u.>cUJlou 
a CUXCI' lOS. 

Sabe-se CIUC " ~uniJo de llllJ. Salvador l'tii.III'O, de um cou
qu isl.adnJ•, de· Ulll g llCt'I'C í 1·11 lllle v.il'ia levanlur as nucties !li'
I'UIICttntlo-as da miseria du:; desusl.res para a g·loria de !JC!'
lurllatluL·cs tl'iumphos, cxisl.iu cm varias das raças auLigas. 
B1·a uma conseqncncia da JlnLua,;ão de seus desUnas, conl.ur
baclo:;, uma vez po1· outm, Jwlu:; guerras de cunqu is la, unwa
çarlo~. >'empt·c, pula.< urmati dos exerci tos vizinhos. Nesl.aii con
dil,:üo.,, o Messias ew o consolo c:m muio desses males, cm u 
c:;puJ.·aJJça de nma hora de J•civindicação. 

Ent um milho que cxisLiu, ,já, na Cha!dtla, quando, cun
t.l Ll~iudo-o, all i chug·u l'aJll us hebreus. Mas, o que Jcvav:.LI'n, 
u:;Lava apenas osbo~udu . .Ampl iaram~n'o. 'l'orna,·um mais !'ir
me~ os tracos do cle"eullo. De1·am-llte J'ôi·ma. ln lhe emvres
luram atlribulos (!Lte ao d1Jpois, se accentmtriam nu~ linlm::; 
cnergicas de sua fci~üo u~tml. · 

O aspccl,o 'olal' é, aliá~, basluule visível uus Lruclicücs do 
Velho 'J.'eslamertlo. Leia-se esLu pagina de Vo!ney ( Ruincs-
Oeuvres, pags. 6·Hlti). · 

<tDízcm essas tJ·acti~üu;;, esct·ei'C e!le, ~LJIIO nu u1·iucrn, t!IIW 
mu.lh~r e tt'Ttt home·m tinham po1· 8·ua ttuéda ·inlJ•ocluz·irlo no 
·mu.nllo o mal u o )'Oecado. Com isso indicam o facto aslrono
mico da Virgem. celeste e de llooies que oocullundo~so hclia
camente no cquiooxio do outono, abandonam o céo {ts eonstel
Iuuõc~ do inVOl'!lll e par·eccm, rmcobrindo~se no horizunlu in
LroduY.ir no mundo u g·eni o do mal, Arihmun, fig·urado Ill)ia 
Conutllação tlt •. Serpente. 

Dizem: Que :t mulhcl' seduzira e arrasLa1·a o homenL 
Cmn cf.J'cito, a Vi l'gem, occullando-sc primeiro parece al'l'a~t.at·. 
.llootc~. Dizem que a mull1e1.' o tentam apresentando IrucLas 
agracia veis á vi~Lu, a~ CJLLt\Uti davam a 8cicncict do bem c âo mal: 
ó o J•umo collocadu nu lJUUdro de mitltru, nus fronteiras do 
inverno o dtl csl io, que parece abril-as o dar a scic1wilt tio 
lunn a do mal. 

Dixern: Que cs~n casal i'Mu expulso do plli'UÍHO u quo llllt 
uiJOI'IIhim uJupunliando umtL e~puda 1'1ammc,janLe J'ical'll iL P•JI'
la afim de o gua1·dar. Cum cl'fcilo, quando a ViJ•g·um o BooLe~ 
~o encobrem no lin~·izonlo, ~urg·o l'i!I'HUI.I cm I'J•enl.c [llli'A•)Cild•J 
expulsai-os (/,·, CÜQ ciQ côlio - ja1·dim c reino do i'lDI'eR c 
J'ntcLos. . 

JJixeHJ: Que da Vi1·g·en1 nasceria 1.1111 desccnclcnle que o:;
lllUI:':aria a calJl'i,;ll da :;urpenl.e c livraria o mundo clu pcccadq. 
Com essa allcgoria dcsig'IHLV:\111 o sol por occasiflo do ~lllst.tclll 
uo inverno o qual no momento ]Jrccisu em que os magos da 
~.or~ia Lü·avam o l{IJJ'ó~c,opq dg ann.o. upvq, 9.u 1.\Clli.l.'Vl.\ collÇ!c~dQ. 
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nn seio da ViriJCin, nu ur•grwr• lw!iacu du llut·h:uuL1.: Ul'iuul.al .~. 
a~s i r 11, e I' a J'iglll'ildn nus LJUlld I' (IS a,; lru /1.1gi cu,; sub a J(a·n i: L de 
rnrm cr·caruJa, twl.aHIIJilladtt por nma Vimem casltt e JllU'fl e :;o 
l.urrtava :klJUi~, nu '-'llll inuxiu da pr·illHtVCJ'a, u Uurrtuir·u 'ou •J 
UtH·duir·o da eonsLul!tu;iiu d.a Sui'!H!IllO - que :;1; ot:errllava. 

Diwrr1: (.)uu u!lr :Hill iu.laucia, essu 'l'•:purador, de ualun:w. 
diviua, uu cele.,Lu, viveria lwndlcle, ubs<Juro, iucligculc. !~:;o, 
IJOI'I]Uu u sul du inver·nu uwl se ergue no lwl'iwul.e c ,~,-;:;a )lri
mcira estw;ttO é ctu obselll·idadc, penul'ia, jcjLm~ c PJ'iva
~õcs .. . » 

E' Loda a exposição da L!Juuria dualis.La, ú a dcnwn:ii.J•u,;ãtJ 
da !iaLLIJ'CZU astral elas ur·cn1;as dos juduu .. :H.:Iu·i,;tão.~, do mi
Hw do prinrl;iro lrnruera uxvul~•· elo Bden, it lenda de ,lwil/.,, 
O drama de Adão c l!:va é irnagiJw;;a allcgoda da appar·en~ ia 
do e.éo uo equinoxin do outomno - o desuppurecimcnll' de 
umas, o am;rarecimcnto de ou l.r·as <JOn:;l.ella(iões.. A sr.cluc~ão. 
de l!:va', o anjo á porta do Paraíso, outras allegol'ia:; uslJ•aeti. 
A ll1ai.s inLCJ·essanLe, porém, é a que ,lraduz a vinda do Salva
dor - que nasceria de uma Vü·g·em pam esmagm· a cube~a 
.:la serpento, ~crj.a de nuLUJ'czu divina, teria inf:Hwia obscura, 
morJ·oriu e J'()~useitaria. E' o drama solar, como o represen
l.amm o,; ar·:,;a,;, aH;;yrlus, clmldcus, persas, egypcio:;, grego:; 
c J'OllHIIlllS a que, úe coJw.:uu, l'iz l'efeJ•encia. 

Nmg·uem ignor·a que foi a adLrlteração de uw wrsicula 
Jo Isaias que concorreu pam a leutla da concepção miraculosa 
de Maria. (Artbur Henllmrd, L e uwnsonye chetien, vol. I, 
pag. ·143). 

E os::;u adu!Lm·a~ão UlJPUl'ecc pula primeira vez em Ma
theus (I, 23) • No original hebrai~o esta alcmah (rUlJariga) e 
·não bctho·ulah (vir·gem) - facto, aliás, que vem levantando 
fortes contr.ovcrsias desde ~- Jeronymo. Accrescente-se a isso 
que a vida de. deuses heroos era, muitas vezes, uma conce
pçfto mythica de phenomenos astronomicos. A acabar pela 
do Jesus; Nasce no solstício do invemo, 25 de dezembro: 
nesse dia a constellação da Virgem, sdllindo no horizonte o 
prosagiando nova rovoluçãu solar, occupa u ol'icnte - o sol 
parece surg·ü· do seu seio. 'fom ini'ancia humilde ? E' que 
o sol .no inverno apenas so altcia uo lloriwuto c não tom, 
o esplendor Lriumplml do equinoxio da primavera. E' uma 
estação Iria, apagada na:s · reg·iües onde . a lenda se Jot·mou .; 
t.:om u cot·t·ct' da os tuçiio u mundo parece t•onovm·-se, os dias 
crescem, o sol readquire, pouco a pouco, a plenitude do seu 
bl'illto c domina o céu. 

A prova elo que o nastJimenlo a 25 de dozern!JJ'O I! uma allc
goria do sol no solstício cio inverno, é que Lodo~ os deuses 
solares nascem nesse ditt - na ln dia, Ugui; MiLJu·a, !la Per
si a; Osircs, no Egypto; .Baccho c Apollo, na Grccia. Na~cem 
Lutlos corno .rcsus, de uma vil•g·em, no solstiuio do invut·no, 
Lecm iuJ'anciu obscura, ruorr·cm u rcstJscitam. 

Dost.:l'üi'Dlldo o cet·ünonial quo commcmot·avu, na Plte
nicia, u sucl'il'ieiu uo Deus ~olat·, clil. Ivlalvel'L (Sc·iencia a 
raliuiiio) ; . ·· 

~EuLt·c os plrcuicios, um dia da Semana Saula ot·a uon
sag·mclo a ellorur a morto de Adonis (o sol) .ExaeLamcntc 
como ua ctutu:~a-:l'eira santa uo riluul caLholiuo, o ofl'icio 
d-ªê .~l.'9V!\§ .9 .consusr~dq á mpr·t11 do Dcu§-;L1l~, VliQ §g upa,.; 

' 
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gnmlu. :illt'l'~"''illtllll'lllr•, 1url11." os t:il'i"' alr'• q11u t'I'Siu õo
JIIelll.r• "·'" - ". r:it•iu-pa,;ei111HI. q11r•. ,.,,, t:llllrH'a ail'l!' ri11. allol' 
e qru~ :;u voiLar·u. a HlJtJat'L1!Wl' 1111 nm da 1'1..!:-illt'I'UII)ao. ~\u St)

l!lllltill dia t'nllsagt·ar.Ju au lul.u rin Venus u ull.:tl' du~ ,;at'l'iJ'J.
r:iw; mio l't•edre · l'iel intas a rar•-:;n l'isil UI' llllH, sanLuat·io.o; o 
JJeus-Alluni~, tjliL' r:l'll ,·i:;[IJ tleil.utlu 1111111 IL'il.n.» . 

.1~ euueluu: «Dn lllesmn Slll'ir! I!X[Jit·n 1.1 J\l.l::;sin:i, ua Ht•x
lu-J'uJJ.•u, diu du \'uilliS (diu ·ounu,·is.'> q11audu (: Sllpprilni·.lo 

r.> :;aet•il'icio r:Ja nJi~:;a. \'ac-se. igualmunl.e. visil.al-u cn1 ea
pelas rnot·luat•ias. 

E' na Pt•t•sia. r'll~l'l'lanl", q111: \'111110,.; UII~OIIl.1 l'liJ.' a 1''!
presentur,:ii.o [HJI'I'~ita Lias cei'ÍIIIUttias cultiiUI':; da Paixão. couw 
:;u fazem no cal.ltoli!lbnw. . . 

Os lllllll'OS q1w JH'Ulicavnm u cttllr.r de ~lil.ln•a - u sul -
~elulJt•avaHt us sccnas prineiJHte,; da i'aixúu r!xpuntlu nus I lllll
plus o cut·po do Deus-mul'lu. levandrJ-0, depoi~. :i noilr•. r·~lll 
pl'ud~~iio e tlcpo~ilamlu-u 1111111 ~r![ll.llcllro (Ju onde t•esnl'!;iu. 
Não !ta urna seena da acl.ual sunnrna santa qno não ~e,ia urn 
l.llll ttl't'r!lllndu riu nJilltr•:wi"rnu. J•: ~ .• Justino I'I!Conltutll! i,;in. 
dando o !JI'o[H'io J.uslemuultu, t[lll1Bdu e:;cJ"el·c que «si i;ntal 
uou~n ~o passa nos myslerius clt:i i\lil.hra ó porque o.~ r.lcnw
Jtiu,; malig·no~,. imilundo a in~i.ilui~ão de Gl1L'iSI11, ,ensina
YllllJ ,;e11s ~1'e11les a pt·al i1·al-a». (ln llr•nun, S. Paulo, pa;,:. 
~ü!JJ. I:la ttmn 1111icn diJ'J'r.•l'l)liya n r)~,;u rela i ivn au ul.1.ir.•cto 
do cullo que enl.rc os pct·sa:;, r!J'tt t'l)(li'CSI!IIlmlo Jll.lt' lllll :t'liur,, 
e ,, t'I.~[Jl'eseuttHlo pelos ehrisl.ftos sob a fót'llla de lllll C11r~ 
di!i1'1!. Theupltilu Jlragn explka. pur·•!n1. o J'ael.u, J!Ol' lllllU 
t.leslocação de sol~l.icio -conscqucnk :i [H'Ilees:;ão do;; eqn i nu~ 
xius, no pm·iodu que ra•! dr! ~til.ht·a a Jc~ns. (Lendtts f'h'l'-is~ 
tií.s, pag. lü:!) • 

Mas, n:1o fica a/ti a t!OtWOL'uancia daR eerimoniaô. «Sa 
ig'l't'ja romana n eer·imuniul da J't!Blll'l'l!il<ãu liu l'ugo, que .;c 
pral.ica em o suliliadu-,;antu, ol'l't!l''''''' '11111U l.'llminiser•nda 
ft•ir.anle do l'ii.Lla! wdieo .. Lti enuontrantu~. di1. BurnouJ', o 
:l'ngn nuscr!tl(lo pela pet'CI!siiftu da ]JI'det'IWÍl'a tllll', no occi
denlc, substituiu o instrumento de madeira donde o J'ogo 
era cxll'ahiclu pur· allrílu. O J'ng'lJ us;;inl olltidu Hel'\'U pat·a 
aecendm• o cirio-paselml. O •tineonu, Yt.!slido do Jwanco lH!ga 
uma eunna, qul' et.·a o 1!f:lasn dos l'!ymnos ycdicus. em u qual 
estão lrrs Yclas r·cpre'senl.ando a,; lt·r~s l'ig'lll'U~ clr1 t•t•eínlu 
'\'IJilicu. \'uc accc•nclendo-so tndo cont o fuA·o-noro. díwntlo
·~u de cada \'1'7. ...:_ a luz rle Chri.slo. Depois SI; l\W!IIde u cit·ío
JH!Sl~hal nu qual a ('.ÔI'U subslil.ue o olen du sacf•ificio ..• O 
cirio-paschal nãn IPm oult•a origem u n !tymtw mmtaclu nr•soa 
oeeasiãn ~~ a cópia de nm ll~·utnn Yl'clír:o. lW~ eonwçn, :t'liü~. 
]lO]' estas palUI'l'lli:i cal'aclcl'isticas: .- Per sirtmtm ~·l"lt:cis. 
(op. eil.., pugs. l.~!l-110). . 

Esl.aucJccc-sl), dal1i. a filinnú1) eridenle do Cl't'i!ltoníal 
da Paixão r~om o da~ rrslas as"tt•onomieas ela anLíg·nír:laclc. 
~lr:,;tno a :\llr:luia, com o .J•itual du 1\IA'IHlO\'U, não 11 lltais 
do que a apnthoosc i.l'inmplrnl do renaseimcnl.o e ulevttJ;fw 
riu' sol. (,\llcluiu vunr do A.ll, c·Jcvado, I! n/.ia., ln·ilhanl" -
n f(no l.lt'ilil[l no all11,). llr!:l!IL'g'it·. de ·re.~III'[Jurc, nftu ~íg·nifi1·a 
IJr;/lrn• ú Yida, sig·nil'ica sw·oir, GJI}illrocur tlu um:o. O t'al
vaLlut• .,.,!S'I/.J'(fr.', btu t'!, !e1·anta-ilc, sm·gc. ll[J]Jllt'ece du 111.1\'0 
JHtl'a a \lpol!wose t.lt! Donlingo - u rlia du .~ol, como a LJ·u
.di~üo conservou no allcmüo - SotmLas·. o no ins·Icz - Sun-
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elos. 'E' o Lermo final da Pasclwa, isto é, da }lassauen~ elo 
~o! pelo ccruinoxio ela primavera. 

A Paschpa (significa paBSa(fem) era uma elas solemnida~ 
eles mais imporlanlcs para os judeus. Moysés chamou~lho a 
mesma, revela a essoncia da cerimonia. üclcbravam-n'a «em 
a Lua-Elezú dú cquinoxio ela primavera, no momento· em que 
u ~;o! faz a passet(fem. para o solstí-cio do verão, quando as for
ças boneficas do calor venc·cm as energias maleficas do frio do 
mverno~. (Theophilo Braga. Le11clas Christians, pags. 161-162). 

Ao começar o primeiro mez da primavúra, o mez de Mi- · 
zan, todos os judeus escolhiam um cordeiro e no dccimo quarto 
dia á tardinha o degolavam. Aguardavam, depois, que o sól se 
puzesse, assavam o cordeiro c o comiam cm a noi~o seguinte 
cm ·ceia improvizada. (Abbada Bcrgier, •Dict. de Thedl., v. Pa 
qlte). Vê-se: Era uma commemoração de equinoxio da pri
mavúra. quando domina o i'irmamento a constellação do C ar~ 
neiro por onde apparenta passar o sol. E si níio, por quo da
l'ium á commemoração a expressão de Paschoa (passagem)? 
Por que o sacri!icio dó co1•dei1'D no mesmo dia em que o sol, 
l'ccuperando toda a opulenta radiosidacjú do esplendor, pa1•ece 
occupar a constellação do Carneiro? 

A correspondencia é clara. Evidente ·se mostra que se re
fill'B a uma solemnidad.e astronomica. (A.hbado Riveux, Hist. 
ccc. vol., I, pag. 250). 

Que concluir, então, do sacrificil} de Jesus, o Cordeiro de 
Deus (Aunus Dei) no mesmo dia em que os filhos de Israel 
immolavam o Cordeiro - Paschoal? Seria uma coincitloncia o 

· ser pregado na cruz na occisião em que se sacrificava c> Cor~ 
deiro - Paschal - allegoria, como vou repelindo. da passa~ 
gcm apparente do sol pela constellação do Carneiro o equino~ 
::do da prim~vera? S1Jrá, ainda .. uma coincidencia que dcsappa-
1'eça nes,ae dJa como todos o.- Deuses solares, pa1•a .,.eappw·ecer, 
(resurgere), para se levantar de novo? · 

. Não 1 Havia, pelo contrario, entre os primeiros sectarios 
da nova seita, tanto interesse em prender a festa ao facto as
tronomico, tanto se qu-eria que se tratasse de uma festa solar, 
que. o. momento exactQ de sua realização foi origem de larga. 
controversia até ao Concilio de Nicéa, que firinou fosse cele
brada na primeira lua cheia post-erior ao equinoxio da prima
vera. No entanto, já a esse tempo, dispunha, terminantemen
te e1n canone: «Si um bispo, padre, diocesano, celebrar o san~ 
to do dia da Paschoa antes do equinoxio da primavera - seja 
d-eposto .. (Abbade Bergier, Dict. de Thedl . ...;. v. Con. Cans. 5, 
7 'll 8) . O que a igre,ia nascente queria. pois, é que a paschOa 
coincidisse com o equinoxio da primavera ... 

Desta sorte, não se ~de ver obra incerta do acaso no se 
realizar o sacrifício do ordeiro divino, na ,occasiíio em que 
os judeus -commemorava , sacrificando o Cordeiro Paschoal, 
a passagem do sol pela constellação do Carneiro no equinoxio 
da primavera. São tres circumstancias que se lisaltl por incon
fundível. connexão: a situação do So! no hori:on{é, a paschoa 
elos j11deus e a m01•te do Christo. . . · 

Nem h a para onde fugir ·á Iogica dessa inducção. Toda 
sente percebe que o sacrifício do Cordeiro de Deus (Agnus 
Dei) r nma ali egoria do sacrifício do cordeiro dn paJchou. · 

' Digo sem me deter neste examil ·-que é evolução da idéa 
de sacrifício, tanto que a cel'imonia lithurg:ca da morte do 

S. - Vol. VII 30 
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Cot•lleiPO ·r.Lit·amitthotl e ravut·t~cell a J'ttl'l'l1llt)fió 'tlo li1itltri í!c ·.Te
~~~~. ,\s Lntclir;.üc~ relig·iu,;us tlus ,iudr!US. o 1H'Oplwl.i~!11t~, a~ len
das :;o ]t\J't!S CLIJ'I't:n l.cs, as i clt\as soltrn 11 .Loga r, a n s,; llll 1 I ar,:a!I í.ltt 
cu! l.ura lwllen i cu, uh i apressavam ú ()]altut•ar;iíu. .I ()SllS, JlCl'
mittam-mc a in,;isl.cncia, .1es11s o Uot•cleiL·o tlivi.uo, .;i, como u 
ua. paschoa, pura allegor.ia, reduzidn. a Lt•agcdia Llo Golgol.ha ú. 
mera concep~:ão mi.Lllicn. de 11111 d.us pct·iodt:s tia ,ro,·olu~:~o ~o.Jar. 

Não escondt't'CJ, anles u rcgJsLo. quo e muJlo de ;;JgnJfJCrt-
. não iuconi'undivel pat·a os que> fa~tlm o estudo comparado das 

i·cligücs, pt•uellt'ando-llws as .l'ontcs na alma popular, as analo
gia~. as rJivcrgencias nos ponto,; ele entroncamento .. I~ J!ill'~ os 
iniciados nesses estudos não oscapaní, ccrlo, a 1lXprcssuc> 1co .. 
nug·raph ica ~lo Ght•isto, na cr•uz. . . . 

Não 1'aLig·a8:iC o Senado e lhe moslt•at•Ja que, aht encrmLL'tl. 
a r'CJH'cscnLa\:ãr> de clou~ syrnholos - do sol e do ro~o •. .Muni• 
1'cstam-~e ao p!'imeiro exume., 

Vr,ia se, f'lll rap ida synlhnsc: . 
Não dc~conhccem '·'" esl.uclro:;o~ de:<l.c~ a•ciillllllplo~, flUí}. 

sómcnlc lardc, se emprestou uo Messias l'úrum humunu cm u 
cru~. AuLeô ndlu eslava o Cordeiro - quando não a conduzia, 
cercando-lhe a cabeea o lli:;w .,;olat•, -como se representa em 
um :;arcophag·o dos' primei1·os ~eculo:; t~xisLcnte no Vaticano, 
cm um mosaico abiclal de 8. Petlt•o r}m .1\onta (Sec .. IV) em 
um mosaico de S.· Praxadeô, em lloma ·(src. V) () cm grande 
l!IUnoro clíl lnmpadas eht•i;;tans, r•npt·udu~idas ent phol.ugTaphias 
da Rev. de A1•t. Uhl'ist. de HlHi-1802 do padt·c DclasLrc .... , 

Embora prolixo, pt'l'milta-nw n ~<'nado, pará a ucce·ntua
\lãO positiva da til os c que clesenvulvo me dumot·c ainda um 
pouco 'Cill o registo da l'CpresunLação iconogl'apilica ·do Cardei:.. 
I'O c rJa inl'luencia dessa ieunog'l'Uphia em a rornut~:üo do.riUma
lismo catholi1co rlominanl.t•. :'íãu s<.! esquer;a CJtH' ainda quall(IO 
u cht•isLianismo nii.o linha J'ecotth<!cimr:nlo official r\ eonsLuutc 
Has suas representar.~ü·e,; symbulil!us ·;t figura :cto Cordeiro na; 
cruz, collocarlo no ]JOnlo de intercessão elas duas hastes, -
donde soltava, 1\1.1 instrumento pt•imitivu, a ceulelha sag!'ada 
corno arJ encontra cm Iam pudas curLhag·i nezas, .. 

Não so csqucou l.amlmn, a oi.JsP.t'\'a~ão de Malve1't (Act. at 
1'elirJ.) que «foi, rfl'ccLivamnnte o IGtll'cieit·u . ü não ;rt•sus CJUC 
derramou o sangue pela salva~üo elo mundo, tanto que ainrJa. 
no scculo Vl pi n lur·as u .t'CIH'esen lam entn tu nu cltagtt ao lado~ • 
JJiuLuras re[H'tlcluzidas en1 most\iws ondC> o vemos em um 
throno ao lado da t:t·u~. l'ürido ü sangue tJahindo cm um ,calico., 
Reeo1·de-se fiUl' a tnot•l.e do Deus-ln~ é rt~preselütHia em um 

.. sarcuphu:;o rJhri~Lão dn Lucas, dt! Bt'!at'll. \'etHio-sc ahi não o 
Jll'Ophel.a, mas o 1Cnt·dciro Oll\i'l.i:;ur, Dic du aut .. Chr.) 

Nesl.~~ i!Olldit:ücs. ai ú t!·lti. s.em ~~~~ y·icla aJguJnu. o .ltodem
lllOl', o ·} 11'11o de Vuus, '' lt.uJ•cleti'O di~'lll<.l. nau I ntu outra ex
pressão sensivr!l qut; :.1 du t:ul't.ieil'!' 'pasd1Úl dos ,judeus. Ave
nus se ueeJ•nsuenla a Jtna'ol'lll o rltscu sulat' tJ a tJl'U~ . . E vL•jo 
liiJSS[\ J'e[tl'C:\l)ULU<JÜII Ulll lll't;Umenlu a lllllÍS 1!111 l'U\'()J' da UC
JJI'IJllSlJ'a\)ÜO /:To que a Pa~ellt•a, o dt'UIIltt ela Paixão, CXJH'imem 
tão sú allegoi·ias sola1•es - iuLuiJ·amculo connexos. tJo:mo su 
apt•csrmLalll o impoem. o SUI'I'il'it·io do C:oNlcirtl t.lu .Deus 
(:tuuns Dei) L' a suo. t•naliY.n,r;ito 110 HHJ~nnu rlio. em que (I sol 
p;u•eee IJUSSUl' pula •I!OII>'I.tdlat;fiu ,tJu Cttl'lit'ÍI'O IIII CtfllillUXiO 1ltL 
·p1•imavera. t;t'tnwuL<' depui~. ptH' u111 [II'Ueos~u lt~nl.o. St• ~uils~i
~uiu o cOL'!l.O du Cordeiro v c lu du MesLrc .. O elemento Hgtu·ad.l~ 
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,; n lrli'.,I.IJU - n -~'->1: :q.II.'JiliS, peltl pl'ndoiJiiniu da 'J'rngedia du 
1iah·ari" L'JII a l'ida 1l<1 ~uh·:Jd<Jl' (• c•:;[.,~ J'l.'l'l'I~He-ulado anlht'O!lO
J<:ttlJ h~a IIJC nle .· 

·~ii.o J't~eiJ,;o 11111' os IJ'es synopl.kos :;,) J•cl'il·am :.i cxi5tcncia 
hulllamL de .]l)~ll~ t\ IIi<~ t.le~eJ'C\'l\111 o nasdm\\nl.o, a vida c a 
mnrte. ~ei. prH'<!lll. que J'ot'HIIl eoiJiposlos dns /'rmu/oo·ls (evan
gellio8 o:·a1~,;) mnlllados nus p1·oplle1~in.~. t•<'l'nndido~. modifica
dos, :\lu pi i:u.lo::;. 1lepu.is do rwdodo das pr~t'Sil!:;Ui~ões, ou se,ia 
rlopui~ llt• .l~u:;nhio. t'ei. Lam/WIIJ. <f!lll i.lusus. alé ao o1•eu!o UI 
nüo lPve rt\pt·esunl.a\:-ão ieollo~t·aplliea 1'.\ll 1wnlmm dos cenl.l'oS 
dn onde il'l'llliiou n ellJ'i~l.iani:<Jnn. Os ,iuueus e os prinWi!'os 
i:ln•isl~tiS niíu LoleJ•unlln ima,gcns c pinLuJ·as represenl.aLivas do 
'i\lcstm - is5o ai nua no tem pu dt• TIJJ'!uliano (Dn Plldicitút\. 
Ocliuvn;:u a Ul'le I!UIJ llws J'allava no,; sunticlus. dc::;pcrtando Ós 
impnh;os pr.eea111iuo~o.~ ela. Cl\l'nu. J~sho1;ava-sc o dominio do 
us,:ntistno. l~xUO"!'I'ado St\nUmcnto fi,, humildade acceodia ncl~ 
J1!s o dc~pt·ezo da vida. A~sim. -contle.11111avam a riqueza ·e o 
luxo. Coudomnando unm o outro, condcmnavam a, arte. ~>\) 
ll\orl.e. o anJliqui!aml.'ntn, n. i.liôpers~o 1Ju p<Í l'l~sgando a aUl'ora 
i.IH wn mundo espil'ituul I) ·mat·avil!uJso, reino dos tr·i,;Les c dos 
lJUG sol'J'rcm, lhs n.b:>at•via torla a aLtt!ll(;ão. EJ·am. fiO!' isso, 
!<s tumulos. o ob.ieclo ma.is at·denl<J i.la sua piedade. Eram bel-· 
lo,; 'Jllü,IIU.Jllf'JJI.ns rli·nado,; de anogJy.pll"" J'l'f'J':it'lltll.allllo «pahnus. 
~~rn·ac;õe~. lria!Jgulos, Yinlw~. p1:ixcs, m·u~c:;, o mono;;ra,mma do 
C h rito > P < e o do defunto•. Cesar Cantu, Hist. Univ., tradu· 
zida ·PU!' .Eu:;.:. Jroux '! Pier;ÜIVI'stm .LcopaJ•cli, l.omo V, J)!llgi-
1Ja (jiJ!I). (). <l:!.onwm-Deu;; m•lles nlio apparccc. Appurece o 
Cordeiro. Appat'eC(' o' que, ~rm rnnda:nwnto, ~{) !'Ollsiderou o 
monogl'amma de jesus, os sigles A n > P < IH (Cesar Cantu, 
op. tomo citado, pug. ü!t'i: l"m. Bossi. Clwisto nmwtG existiu, 
JlllHs. '13-'t (\ se:;;;.) E é sómcnlc no ~m::Lo concilio ccumenico, 
<I e CmislnnLinopla (Canone· 82). J:clclll'adn cm G80 o 1:onvocadíl 
Jltllo papa Siio ,\ga.tl:io, que a figura symholiea do Cordeiro li 
Rullstif.uiua, nu. 1:t·uz pela <lo CtJ_l'i~t.o. subsl.i.tui~-üo 9ue, repilo, 
su opcl'ou muJLo lcntnmcnl.!·. \1RJI'Ul1X, lbst. da 1y., vol. I, 
'flll':;' •. 5\1: naul Rochclll', Disc:, SIJÚ'I'f: a lll"i(JCI/L dos typos da 
arte ·HO ch'l'islianis·nw, Pat·is, '183-í, pag. 58) . 

Uuciocinc, poi~. n illu~ll'il,do autor do lll'n,icdo: os Judeus 
commemomvalll a tJCIS~ttiJC'/11 tlo ~ol pela con~l.ella~.iio do Car
nei!'o no 0quiuoxio da pdmavct•a, ecleht·anrlu n pnsehoa. (pns
:Sag·r>m) tlllra 11 qau ,,·a,u·i{imtwtut. \IIli cot'clciro, que, nc!SSa so
lr.muirladr~. liLllltJ'(;Íl'a ,;, inqueHt.ionavt•.lmenLc, um synJbolo a~
~l'al. !lois bem. C h !'isto snct•il'iendo J!OI' seu Pac tn\lrt'l! na· ·c l'll~ 
;(s.l'JnJ;ulo vl'llieu da lllz) no <.lia l'lll qne se snel'il'iru o cot·ueirl) 
lln81lilni, iSlO é, fj\ltlllrlO 1.1 sOl }){IJ'IlC<! jJIISSUJ' Ul.t•aYéS da i!OUSLH!
Jaçiío do CaeneÍI'O. W challlado o Cord<Yiro Divino, Até ao se
nulo Vftl 1] ,.,~IJI't•:;elllatlcl. no ntlto, ~u!J a fl'wnm de um -c.or
dl!il'll. J<: TII!J't:nllfarld: ]~'. nu nfin. a lll<l~llla ;;ulclllnidadc lí
t.!JUI'gil:n elos .iudcns? 11cprr.senl.a. ou niiu, 11 .<wt•clnit·o quo 
~l\pril'icnvam·? E. sondo csl<! !IIli s~·1nboiL1 du ~ol, Jc~llti ,-,, ou 
lliio, uma J'IJ]'ll'e~cnla~[io llelld 

~üo J1Ütlc havc·r thwidn. maxitn<! si se !'acordam os pon
tos de al'l'inicladc entre o:; J)0u8c:i sr,hn•c,; r n Messias, afJ'ini~ 
.dadl:' a {JIJC fiz. jtí. l'cfercncias ne:;l.a ,iusLil'i<•tlt.;.ãtl, 

Com efl'eilo .. PJ•.inl'ipiemos pot· Ulll Deus a1·yanu - .1(1ui. 
NuHc.e dt• llllla vit·g·enl Oln~·a) a :!ti til.\ d()~embt•o, cuncBbhlo 
por. ob1•a do Espit·ilo-Sanlo (sôri·o\ ul'iado,• de Suvisl.l'i. 'i'mn 
.um p_nc cclcsLc - o sul; lclll um iJau Lcncslrc - um carpiA~ 
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teiro. O lJnscimcnlo ú nssignalaclo .pelo appurocimcnto de uma 
ostrclla. E' chamado o Ungido (Christo) e Salvi\dor. Sua 
imagem anda sempre associada a de um ·r-ordeiro ('Malvcrt, 
op. cit. pags. 10 c 12, 70 e 80). i\Iorrc. Desce ao inferno., 
Resurgc ('folwophilo Draga, op. ,ciL., pags. 125 c scgs.) 

Budhn tem, si possível, mnis pontos de semelhança •. 
Raoul de Ia Graserie assim os resume: 

4'~\.mbos oram de familia real, n5o saccrdolal, o a sua 
existmicia, desde (t infancia, esteve em perigo por •causa do 
sua gloria futura». Como i\ c v e na obro, de Boa!, historia ro
manesca de Buclha: .Ha a perseguição c matant;a dos iunocen
l.es. llcccbcm as ol'fercnclas elos l\lagos. Am!Jos, tentados )leio 
dcmonio. Ambos camiuhmn sobr~ as aguas. Ambos ascetas. 
Ambos ensinam a sua moral por pal'Ubolas, que ús ve~es su 
reproduzem ,como as do filho prodigo, das semente~ Juncadas 
o1n terra maninha. AIContece a amllos o incidente da adultera 
tJ da samariLana. Ambo~ tcom transfiguração. (Raoul de la 
Grasserie, Psycholoaic dés 1·éliaions, pags. 251 c segs.). 

Si passamos aos povo~ do Mediterr:meo, a identificação 
so reproduz. Jesus é uma copia do iQsires, a começar pello 
nascimento de uma virgem a 25 de de~embro. Ameaçado de 
morte, sua mãe, 1lsis, foge numa ,iumcnta condu~indo-o. 
Morre no equinoxio ela ]'Jrimavcra pela l'odempção dos ho
·mcns. Desce ao inferno. J~ resurge, sendo as solcmnidados 
!Cull.uaes de sua morlt! as mesmas ela semana santa, sem mesmo 
faltarem as cerimonias das trevas, do cirio paschal c do 
fuao-novo. (Emilio Bossi, op. cit. pags. 12~. segs,). E, as
sim, .Adonis e Mithra. 

Deste escreve 'l1heophilo Braga: 
«SobJ•ctudo na adoração de Mithra, que ·era a adoração 

do sol pelps magos, é que se encontram as maiores analogias 
com a morte c rcsul'rcição do C h ris to. Mithra que nasce co-. 
mo· oChristo a25 de dQzcmbro, morre como cllc c tem, toam
bem, um sepulchro sobro o qual os iniciados vinham fazer. 
lamentações. Os magos levaram a sua imagens de noite, a 
um Lumulo •Que haviam prepa1•ado, envolviam-na cm um 
sudario e estendiam-na em um esquife, como adonis. A pro-. 
eissão, analoga a de sexta-feil~a santa, era acompanhada de 
cantos i'unebrcs c ·do aclns de penitencia, levando a1cceso ó 
cirio paschab (op. cit. pag. 162) • 
. Tão grande eram os pontos de analogia que eram clles, 
Jesus c Mithra, representados cm Roma, algumas vezes, do 
mesmo modo- (•Franz Cumont, Cab. e 1non. f'ia. 1·clativas 
nos rnust. de ltfillwa., )lag. 202). !\!ais. Essas analogias iam 
tão longe, que S. AVhanasio, ·S. Agostinho, Theophilo, Atllena
goras, i\Iinucio iFclix, Justino, Terluoliano viram nisso uma 
inte1'Venção do diabo. ('rcrtuliano, De 11roesci, 40; De Ca1'o
na, :15; De Baptismo, 5; S. Agostinho, ln J oh. T1·aet. VII, 6 v.). 

:Ora, si todas as cii'cumstancias aqui apontadas, 11ão fos
sem sufficientes para entroncar o Mestre cm a grande ar
vore dos milhos; si não faltasse a demonstração feita de quo 
o drama da Paixão reproduz as cerimonias asLraos di!. Pas
choa <!os judeus; que a vida de Jesus ú uma CI)Pia da ,bio
graphia dos Deuses solares; que ha entre clles absoluta ICOin
cidencia de origens, j'actos c doutrinas, - dcsappareceriam 
as der.r.adciras duvidas no se verificar a e:dstencia do obj.c-
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ctos dos cultos solares nas igrejas catholicas em seus altares, 
paramentos o vestes dos sacerdotes. 
· Quem .ignora que as isrc,ias primitivas mesmo as con
s~ruidas alé a idade média, eram todas vo!Lac!as para o oc
cldente? O altar-mór ficava ao oriente - onde nasce o sol 
(Bergier, Dict. de Thcol. v. orient), porque no oriente é que 
cst.ú il Justo (Isaias, XLI, 2), r.lo orie·nle foi ,que nos visi
tou Deus (Lucas, I, 'iB) . 

Entre os Incas, ao despontar do dia, ·escancaravam-se as 
portas dos templos para que o sol ahi .penetrando viesse ful
gurar no disco de ouro, sua imagem, JCollocada no altar-mór. 
No catholicismo é mais expressivo o symbolo. 
· . No caLholici-amo, o symbtlo é mais expressivo. Não sa 

abrem as portas c!n ig!'e.ia ele modo que os raios do sol venham 
fulgurar nos raios elo ouro da c:ustodia. :Faz-se mais. A cus
todia, circumdada de raios, é a rosa do ouro, a propria ima
gem do sol. Es~:i colloJCada no Oriente - <dá onde está justo~, 
que, para S. Jeronymo, não é outro que o Christo. Deus está, 
portanto, no Oriente, na custodia. E a sua significação ainda 
mais se esclarece, observando-se que, como disse, é a propria 
representa~ão do sol. · 

E é. Observe-se que é na copia de uin emblema solar do 
Budhismo, tal como o encontramos e existe, além de outros, 
um, no museu Guinet. Nella se vê «a •lua, figurada pela caixa 
formada por duas laminas de crysta.J convexo, collocada ao 
centro, e !Chamada, ainda, · em linguagem ecclesiasLicas a 
lunula. Chamava-se-l:he, outr'ora o c,•escente, por ser muni
,da de um arco de circulo ou uma ranhura onde se coUo
cava a hostia.~ Mais, figuram nella os planetas - tambem 
representados nas seis velas do altar. E accrescenta Mrolvert.: 
«E' tão frisante este caracter symbolico, que nos inventarias 
de mobiliarios de igreJas, feitos na época ela Revolução (fran
ceza) o· Santíssimo Sacramento é, sempre, designado por estas 
IJalavras - um sol de ouro, um sol de prata dourada.) Basta, 
aliás, ver-lhe a forma - o disco de ouro, ,pontada em nu

,merosos raios, tendo no centro os seis planetas - para que 
'se evidencie o seu caracter. E', sem deixar duvida, com o.~ 
seus raios de ouro, a imagem elo sol, - como foi figurado 
nas inscripções antigas e como ainda, ás vezes, é represen
tac!o .no esplendor que envolve a fronte do Messias na cruz. 
E porque representa o sol, é que o altar-mór fica ao Orie~te, 
nas igre,ias antigas, naquellas que .ainda não haviam perdtdo 
a sciencia dos symbdlos. . . . 

·Mas as. sobrevivencias continuam: a hostia é uma repro
duccão da oscilla dos romanos: o hyssope é ·O mesmo com que 
o sacerdote abria os sacrificios pagãos - aspergindo com 
agua benta (agua lustral) os devotos; são as galhetas uma re-
producção dos sim.Pltles. · · 

Mais. As vestes dos nossos sacerdotes. são uma copia 
servil dos traJes com que officiavam os ministros das reli
.giões solares; as do papa copiam as vestes dos reis o.ssyrios: 
o manto, as chinellns, a cruz ele quatro hastes iguaes - co~ 
o disco· solar no ponto de intercessão elas duas 11astcs. A mi
t.hra elos bi8pos j{t era usnela pelos ~ehaldcus, pelos magos c 
pelos ogvpcios. O •bac1.1lo remonta aos povos da mais alta 
anti-guidade. A sotaina, a alba, :i sobrepeliz, a tonsura, o 
uso de ,se barbearem totalmente vieram do 'culto de Osiris, 
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Dou a V•nlnry a pnlavJ•n: ,v(,~ pnrl,•r;; que mm·nnn•n• 
rlir. cllr., i.J•nzei~ ~l'll~ ~ip·nan,; >'lll vr>~i'u r''"·pn: n lnn,;uJ•a ,~ 
disco elo sol; li p,;Jnla ,·~ " miliHr·n: 11:,; ro~:u·in,; ;ãn enl!Jicm 
dos astros e p!nnetas. Vr\.q ,ponlil'irr~ c pi'••IHrlos! vnssn m 
thra c o bnculo P o man/.o ,;iio os r!n O;;iri;;; ,, r;;sa crur., · 
que inaltcccis o mysJ.erio, S!lm n enlnpr<:I!Pndr.l'r:r;;, ~·· n. er 
dn Rer·apis il'ar;mla ptoJa llliin dn;; pad1'f'S Ppypein,; 110 p·lan" 
um llliiiHln l'igllr':tllo. :t qnal, pns:<llllrin JH!In rrplinnxio r1 ]101 
tJ'Dpicn,;;, se lni'IHI\'1\ " rmbll.'rll:l da vida .l'illlll'a f' da rest1l'l'f 
1.:fto .. . » · !\cr·,,nBI~Pnln. un1 nmn cla.l.i nnUl~ t'1~ lluloes que~ a fi 
tola t\ uma r·rprnrlttC!:iin rln t•sl,n!a tia T'l1•n~a da S)'l'ill. r r 
Jl'l'Otlnz a rslola ria Diana dr •i<::p),!f'SII; diz qtll~ ns l'fJ;;a1·ios " 
onconl.radns cm lnrlos n;; iclnlns da .lnclin. clcvt~nclo seu tlim s 
recuado 11am rnab rir .\. GOO annos. · 

Não r\ só nos oh,iC>clo~ cln cnllo catltnlíeo. cnl.rcl.anl.o, q 
se nssignalaru sobl.'c\·ivrneias solarr~. E' nns pJ'I1l11'in~ s.UCI' 
mcnl.os. 

A pl'incipiat• pr.Jn hnpl.ismu. 

·As cc,·imnnin~. rnaxinw n~ nsnrla~ prla ip;rr,ia primili\ 
~iio ns mesmas rln cuHn c!r• Osil·c~. f:mnn nn l~g~·pln, wsl.c
o cal.cchnmcno rlc >'Onpas lwanra~: üenzr-~1' a agna para 
immm·s:in - :;c,ia p::u·cinl 011 lnlal; J'az n rnlec!tnnwnn, on 
padre :pOP elk a r·cnuncin rio clnmnnin, de ;;11as pompas 
nhras. A annlngin ~··· tã11 arccnl.narln. rplP ns ilnui.O!'CS 
1,::1·rja rle1·nm nu hnpl.i~lrtn, rn/.rP . un/.1'0.', n nwsn11> nome q• 
lhr. r!aYa1n n.o; sacrJI'f.lol.r . .; Pgypl'ins - il/u,u·íuoul7o: cl1nmam 
nr>nphil.n i/lu·miurulo, "' mrs11111 nmnr Pcnn f[IIC -rc:t rlcsigna1 
no l~gypl.o. J~ os cnsns clii sobr•evivencia continuam. Não 11, : 
o bapl.bmo. São a eucliiristia, a extrema 1111CQüo, nlr. Qur 
todos OH sacramentos eal.hnl icn~. com o mesmo ecrimnn i: 
nxisl.iarn no enlln do i\Iil.lira. 1'111 llnma. nos rlnns srculos anl. 
rifl[·r.~ a Conslanl i no. Ainda mais . .Sitn l.anl.ns a,; analogias 1 
cntholicismn com ns enlln~ snlaJ'I.'S, CJIIIJ 'J~milin B11rnour, r.o 
a sna eminrnlc anli11'irlatl•·. con.sir!roJ•a «impu .... ;i\'1'1 I'XPliraJ' 
l'iinal e!H·i~liin sl'nt l'r•cr>l'l'l'l' :í,;; 1'\'l'immiin.;; ~ynJ!Jolioa:; r.! 
Arya8.» 

Niio ,; baslanlc? 

IEslit tcl'l11inaclo o men Ll'nbalho -no inLuilo rl•' nsl.nbcl 
ccr, eatcr;orica r inrlisenllvrlnwnl.r, a fi!iacür1 r.lr! .Tosu.• 1 
g'l'nllfll1 ramilia dns mylhns ;;;olm·r.s. Vimos Os e!Pmr.nl.os Ql 
eni.J'fll'alll rrn ''m r(Jmpnsi~iio. Virnns t'/llllllto pa1·a rllo COi 
cni'I'CI':ll\1 as Ll·nilie1if's eoJ'I'rnlrs. Vimos as al'l'inirlarle~ f]l 
api'C:;rnla C·1lll1 lndíis n;; Dl'lt:'rs Rcc!Pmp/nl'r.~. Acabamn.'l 1 
vct· filiO a ohsr.r·vaeiin rins conr.lkiies acl.nar:> elo cull.n fome 
nn\'o." clnmcnl•os 'ltaf'a a classificação dcl'ini1.iva rln Ch1•isl.i 
nismo no grupo das ,.,,, ig-i,ics solarPs. g essa classifieao: 
.1'cila, r!PsappnJ•cer. a vil/a mal.rrial, a imlividualirlaclo llisl.l1l'i· 
rlr .Jesus e t!lln fng·n pat•a n;; mclinsns r!rnnin ins ria lcnrla, a 
msl:mrln ~~~ r;;plr.nclrwr.~ divinos qnr. lhr C't'I'Clllll a fronl.o. N: 
rxi~l.iu. Nasceu. Pm ]1111'11', rins ospcl'rtnca;; r rln;; dr.sosprr· 
r]f) sna rar.n. .F'ni 11111 ·snnlw. Ur.sappar·I!C'rll qunnrln n hr 
mrrn pôrlo r.nrt•r.nl.nl-n ~em dcslnmhrunwnl.n~ e sem vr.J•I. 
J,:'CilB. 

1Niin ,; pos;;ivr.l, rom rl'l't•ilo, acrr.rliLnr, mais cm sun r.xi. 
frncia. Nün rxisl iu, E' um sr1· ]llll'allwni.P IPnrlal'io-o symlw 
dn P•JV.O l1h•ito, emllr·ingnclo pc•ln J'ei!.J~l! da~ !ót'ani.le~u;:: c esmo r:• 
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flo poJa ·,•rnlidflclc• dns sl'lls ili>'IICl:l!.""" polilic"'· Si'!'\'iu. !lill' 11111 
llllllllf'nln. :'!.~ nspi1·:v;iiP.~ dr.""' llll\'11. l'a,;'""· 1111 t'lnlanl.tl, e1n 
lll'nve. J>illlill-~1! na 11nda I'IIUI':ll·illlo,;a dos llt!llses. Denli'O 
do manl11 ·,.,)l'e!lndol ()III' ll1n l'sennrh• a 1'1·ng-ilirladf' dos hnm
hrll~, J'ienu ~emlo o o'jlln l'f'alnwnl,; ,; - 11111:t e1·rar;fin r!n espi
l'iLo lllllll:tllO. !\fio s:i11, ,ÍIÍ., li.:; lll'A'IIIIII'Illll>i I'X[H'IHlido~ que !1111 
.flt•gam a rxislrnria. •'E' a Hisll'll'in.. 

Ar.r.nn111r-.~r: Nr•nl11im illll'lllllr'lllo forosil.ivn ria típor.a, so 
J•rd'r!i'l' a .Jr.'<IIS. Os l'.,el'iplrrn•,; rio ll'lllflu, IIS fJIIC l'ngisl.ra!'UIIl 
os acunl.cein,r•nlrrs "''"'"'' rlins. "' ()III' posqniza1·am os J'acl.os 
llo sen SPC!!IO,- nfin o crl!llleeeJ•anl. J~·n si!rmeio se1·in ahso
lul.n, nfin l'oilSI~/11 I'Pft'l't~ncias, rlo Ulll.hcnl.icidade duvidosa c 
di;;cutida, r111 }'!avio .lns''', 'J'acilo, .:';11el.ilnio '' Plinin- CJIII!, no 
nmlanl.o, ar.leantam rpoueo. 

Ora, explica-se es,;r~ siiPileir>, quando a vida r.lo l'I·oplwla, 
scncln mn concc!'l.o rle rnal·n.villm;, srndo llllHl scriar·fin ele mi

·'Ja;.;res, rii.'~JlOI'iaria I'OI'(;n;;anH•nl.r a allenciiu publicá e rcouria 
l!lll Jtoma, lll!!l.n vinl1a lt'l' 1.1/lln o ()Ui! nccnl'l'ia nos JllliW~ con
rpli~ladn;; rli• al,~m ~lndil.r•l'!'anrn? A nectJ;;sidarln da~ conmnllli
C!lf..'iiC!' 1'1'0.()111'!1ir•,; rLtlll llS ~~Xf'l'CiiiiS .1'111. (ll;(;fii!.,,U~ l'l')l\~ÍJ(!i; JllUil
'l.lfiUS t.I'UW:tm a Jlnma IIS tacl.ns lllUI:'< 1/~SH;Tlll )C·anles Com rn·c
llcndc-sr qur u;; l'r!ilo,; 'llllll':tVillii>S/IS fltlC a cxi;;lr.ncia dos ~fcs
sia.~. rpw sr•u Ytlil.ll lll/l'l'lllarln pr•ln ful:;:tll' rlc mis;;fio divina. 
n:io r.mlg-assNn n,; llll>nlanlm;; "" T,;1·:wl '' 1'11>':'<1'/ll vibr·ar l:í. 
J't',ra'! C(llllJH'IdH~ilth.'-:-:n qllfl rn1 nma •'q1oca. d(' agitneGc::>, flp 

, dr.rnn!logia. qur .lrvmila1·a. u :pnvn Cllltll'a a rlnntinaoão rn
mann, pnvn qLJe <JI':t rltll'aiiii!!Ji.l! P~'I'SI'J;IIirlo, - c:omprehcn
rlc-sr. [)III! n jfes;;ias nsrapasse :'1 rlbSO!'I'l\Cfin quando o;; JivJ•os 
santos o aprescnl.alll cumn um rlc~sr.~ agitadores que Roma 
'!.razia em vig-ilancia ~OVCI'U? COillJl'I'Chcncle-sn que os i'acl.os 
pavorosos da ITag·r.rlin rln Cn!vaJ•io não J'ossnm alli. conheci
dos. qnanrln f!/':1111 do• n:üln'r•za. a impJ•e;;sional' l'nrl.rmcnl.c o 
r;;piri I o dn.'< rnnqu i~l arln1•r.,; ?. C o >lll(ll'Pht'!Hir-sn qm• Pll1CJUnnl.n 
os hi;;l.oriar!or·r•s cun.l em(llll':lllPos enclwm ~na,; obras ele mi
nucias, aul•cdnla~. l'arlns ,;em iruportancia nfin se refiram a 
arnnl.r.citiiClliO;;· Jll'll[ll'io.~ a ns~umbl'Ut.' n ro;;piril.n mais sec
pi ico? 

.'\h~olnl.anwnln nfio ''' COI1lJWPiirnrlo. 
J~' 11 ra~n rlr. :lnsl.o clr Tibcriacln .que CSCJ'OVNl :t historia 

dos ,jurlr11s rlrsrle ~ln~·;H!s ril1~ rlrpoi;; ria lllnt'ln rlr~ Poncin Pi
latos. E' o ca~o rln Plularco, r.;;piril.o pCMJnizaclor, conhece

. rllll' prol'unrln rins cmmt;; d11 ;;ru lempo, Sobro lnrlos, J10r~m. 
J•t•a!(:a o silencio rll' Philon. 

Pllilun. jurlrn rlr Alcxanrll'in, cull.o, scriamonle lntcrcs~ 
i'Wio pela pal.1·in fios ~Pus mniOI'CS, drixal1tlo-sr. nri'Cbatar, 
enmn tnrln;; ns ,jurlrus, Jli'la e;;prranea rio 'l\le;;sins - si dcllo 
nnvim. '!'aliar. ''~!·ln, nfin n ''>'(JIIf!ccra rm suaR obJ•a;;. Viveu 
nn lompo qun :;e assignala a .resn~. «Falia' rHl lnrlns os acon .. 
t.Pcimtml m, dos prr~onag·rn~ .pl'inripap;; rl1• sna época o rlo 
srm p:tir., ~r.m oRqurcrt• Pi!al.o;;. Cnnlir.cr r rlescrovc os cs
sonins rslabe!Pcidos IH'l'ln "'' ,l,•r•t!~aJ,~m. nas llll\I'A"rns rio .Tor
rlfin. Foi l'lll commiss:1o a .ftnma pam riPI'rnrll't' us jmlr.u;; !li) 

Gnvr•J·nn dr Cn!iguln. n qur far. RllflPt'll' nr.llB 11111 rxacl.o conho
f'inwnl.il r'ia,; cn11,;as riP sua l.rJ'/':.1 - do sorte que si· Cln·iRtn 
C'Xbl il'n. F'liilnn. !"'ln IIII' nos. l'a1·ia allusfio a rs;;a exi;;J.cncia.» 
_. Torln a vida r)() Pllilon. JJassou-a. ollc vo!l.alln pum .os 

.iLHlt)u~, Bun ,gbra .6 .t1m <1111nisunltt · dq jud<t.i~ln.o c hc!!en-. . 
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nismo. · Sens livros (edicúo Princ, Genova, 1613, ed. Richter, 
Leipzig, 1828-1830, 8 vols. in-8) fornecem copiosas informa
cões sobl'e a siluação dos .iucleus e o domínio romano. 

Por que não fallaria ele Christo, cuja exislencia mira
culosa, era das que enchem o mundo com os rumores dos seus 
prodígios? Somos !'orçados a dizer que ó inexplicuvel. 

l\'em se invoquem cnntrn isto as referencias de Flavio 
José, TacHo, Suelonio e Plini:Y. 

O primeiro higt~riador Judeu, de rnca sacerdotal, phariseu 
sacrificador, dccsmpcnhn importante papel cm sua nação. Re
tirado em Roma, depois elo sitio de Jerusalém, alli escreveu 
seus trabalhos - Histwia da Olter·r·a dos ,i!tdeus e Antiauidades 
.iudaicas. Neste se acham as referencias do Mestre (Ant. 
T,. 'l 8, c. IV). Analysada, com tudo, para Jogo se vil que se trata 
de uma intr.rpo'lação, de uma ·das pias fraudes tão em vJga 
nessa época. 

EsLava, com effeito. nos costumes dod primeiros christão"s 
a pratica das adulterações e interpolações em tudo que se refe~ 
ria ft seita. afim rln lho dar r.nnho de verdnde c f~ vor divino 
(Leblois, Les Bibles, vol. VII, pag. 215, Cesar Cantu, op it. 
vol. VI, pags. 217-2'19, Renann, Eglisr: chretienne, pags. 346-
347). Irineu, Tertulia~o. E.usebio, censuram, indignados, estas 
praticas. (Eusebio, llist. ecc. IV, 23) ... 

Carencia ele tempo me não permitte passar em revista as 
a~<rrriir.< nttrihuida< a TanHn. Snet.onin e Plínio. Ans que 
se interessem por isto, recommendo a leitura do capitulo V 
de meu livro - A Psycholoaia do ch.ris!ianismo, onde estucto' 
demoradamente este ponto. 

Meu fim está collimado. Quiz mostrar que si o autor do 
projecto pretendeu decretar publicas homenagens a Jesus, 
como fnndador do chri~tianismo, errou, foi de encontro a 
elementares princípios da sciencia das religiões. Jesus é um 
mitho: A fcsla de 25 de dezembro é uma ceremonia solar. 
Não se diga, aos depois, que ii:léas corriqueiras lá :fóra sãn 
desconhecidas entre nós. · 

Quanto a mim 
- SC'io cuí crcdícli, 

(2• a Thimotheo, I 12) 
Em 25 de novembro de 1921. - Abaias Neves. 
E' approvada a acta. 

O Sr. 1'' Sccrotario declara que não lla expediente. 

O Sr. 2' Secretario procede á leitura dos seguintes 

PA!\F.CE!\ES 

N. 443-1021 

O Conselho 1\Iunicipal, pela resolução de 11 de Janeiro 
rlo cor'\ento anno. mandou contar, pam todos os effeitos, a 
D. Alcrr~ do& S~ntos J\rau.io, professora adJunta de 1' classe, 
o tempo de servr(•o ::rr·at.uilo pJ•cstado ao ensino primai•io du~ 
rante um anno, oiLn ·mezrs e 21 diaR. dA 1901 a 1905. 

A essa resc•lucão oppoz o Sr. Prefeito o seu vl!td, alie~ 
!l'~ndo como ftrndamento q·ue a admissão de auxiliares do en~ 
smo a servioo .. gratuito, . em determinadas escolas, implicava 
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n não contagem de tempo, e que muitos professores, por isso 
não o Leem contado; não sendo, portanto, equilat.ivo conceder 
tal direito a um ou outro que recorra ao Conselho, creando
so ussim uma siLuaçiio de desigualdade entre os•membros do 
magislerio. · · 

A Commissíio de Constituiçíio, estudando a resolucíio do 
Conselho o os fundamentos do ·véto, entende que, em vista do. 
rirt. 80 du lei n, !JS! d!l 2 de setembro de 1914, silo conside
rados os professores :Ídjunt.os como membros do magisterio, 
c assim teem deliberado esta Commis~ão e o Senado; e, sendo 
inhcrcnte ao mna-ist.erio n direito á contabem do temp~' de ser
viço para os effoitos reltüivos ao exercício do semelhante 
cargo, delle decorrendo as demais regalias funccionacs, não 
pa:reco procerlen I. o n vfto do Sr. Prefeito do Districto, ne
gando sanccão ú rr.solução do Conselho Municipal, que manda 
contar ? tempo rle servi(;o prestado pela adjunta de 1' clas~e, 
D. AICJra dos Santos Arnu,jo. 

· . Accresce que o véto em questão é perfeitamente tdentico 
no de n. 43, rln onno proximo passado, sobre a resolucão do 
Conselho, de 18 de o.1tubro do mesmo· nnno, mandando con
tar. pn.ra todos ns cffeitos ,o tempo de servi1;0 grat.uil n presta
do pela tambem adjunta de 1• classe, D. Olga Vertulina 
l\fattos de Olivr.ira. n qual foi rejeitado pelo Senado. 

Assim sendo. não estando o véto nos precisos termos do 
a:rt. 2.1 da Consolidação n, 5.160, de 8 de marco de 1904 é a 
Commissão .. de parecer seJa elle rejeitado. · 

Sala rlas Cnmmi.~.~ões: 24 de novembro de 1921. - Ber. 
nardfno flfrmteb•o, Relator. - Lopr!s Gonçalves. -- Antonio 
N ornz, - Elny ele Souza. 

RAZÕES DO VÉTO 

Sr~. Sen.adores - Mais um ca;;o de cnnt.a~rem, para todos 
os efi'~itns, de um tempo de servico .que não póde ser compu
tado sin1ín nara a aposr.nt.adoria e iA~n já como um favor. 

A ndmissão de auxiliaT'P.S de en1=ino a servioo gratuito em 
det.erminndas escolas. implicava a não contagem desse tempo 
rle Mrvicn. Assim semnre se entenden e praticava. Centenas 
dA pl'ni'P~i'nrr.~ fi?.ernm e fazem sna rarreira no magisterio 
i'A!Tl cnntnr es.qe fmnno. CnnoPdel-n armra, pnr~t todoq os ef
fPit.n~ n nm 011 nnt.ro que rer.nrrA á libernlidadR rln flonselho 
Mnnir.ip~l. seria orear uma sit.naQfín de desi,:nmldade entre o;; 
memhrns do mn!l'ist.erin. A ooncessií.o r! e tal favor poderia até 
suscitar questões de direito a promoção por antiguidade. 

V1ito essa resolucüo, enviando-a ao Senado Federal. 
Rio ele Janeiro, 14 de janeiro de 1921. - Cm•los Sampaio. 

RESO!.UÇ':\0 DO CON~BLHO MUNICIPAL A QUE SE REFEREM O <I:VÉTQ) 
N. 22, DE 1921, E O P.~RECEI\ SUPRI• 

O Conselho Municipal resolve: 
Art.igo unicn. Pica o Prefeito autorizaclo n mandar con

ltu-, na1·a Indo.~ os et'J'r.il.oR. ú professora adjunta de 1' classe 
D Alcira dos Santos Araujo, ot\tr'ora Alcira Oliveira Santos, 
o periodo do tempo de serviço gratuito corresponde a um anno 
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'(1), oiln (R). mr~r;; IJ vinLP e 11111 (:!I) dia.' (,;,.i;;r.,'nin,;" 1·inl•• 
nnm (!i:2:1) dia,; Jll'(':'iarlo :'t~ mn;:mus t'Seolu.s, du1·anlo.ns anno,; 
de HlOl a l901i: ""'·ogarlns a" di,;pn;;ieõ";; r.111 wuil'ill'l"· 

Di~f.ricl.n·l•'edcl'al, ·li rlo ,ianei1·n du 1!1:21. - .f"·"' tlr• A~u
~·êm. Fnrlurlo, Pl'l'$idl'nl.i• .. - /'iu /Jn/rn rln Jlor·lur, I" ~''!·'1'1'111·• 
ftÍO .• - :1t'illlll; il/f't•~dn 0111'/'I:H i/t• .\/t'/ll'.:t!S, :!." i:\I'I'.I'C'I:Ir'IIJ, 

N . . \1 I-- Hl.?.J 

RO:ziín não hrwin para n p1·esPnlc cn;;n volvo!' ít c,,mmi;;
sfio; mas, em al.lcu()ão ao lwm·ncln Scnadnl' pelo Di;;t,·icln, q1111 
rNJIHJrcu semelhante medida, concr:)J'(!nn o hnmilr:ln ll1~lal.o~ 
com essa nU.il.11rlr.. clamlo clenwnsi.l'li()ÜO ela mais eomplel.a l.u
Jm·ancia • 

. :g• que. lilndo ouvirlo o rliSCI11'5n nn ,jn,;f.ifir.al.iva rln llftlli'l\ 
Teprescnt.anLc, ncnlllilll arg·nmenLo o!'l'ci'C!r.ru R. Ex. qtln Jlll
dessc illirli1· os .l'unrlamr.nlos rio paret·et•, disr11ilirl" 1•rn ph•
nario •. 

Com cfl'cil.o, apezn1· da hallilidadP, com qur sr arl1n. J·Nli
~ida, eontrndo mt~l.et·ia supcJ'I'clal.iva. como a de que o:; r:w
gos municipac~ srmio r/r! 11mnr!açrio rl!l Jlrr•J'•?ilo, dn eir·i'llfllln
qn i o ou rrclunrlancia, r.lr~ que se J'tWr.slr., o f!LHl a J•rsnlu~üo l1.'lll 
mn vist:t 1í tomai' 1:/j'cctivn.~ ou ineilli!' no quad1•n rlr1 rw;;sonl 
do ~latnrlour·o rle Sanl.a Ct·n~ qnal.l·o nuxil inrc;; do '''u r,}'l"~
'àiente, dím•isfos, qur., ninrla. não contam dez rmnos "'' s('r
'J!itJO, 

T;;l.o csqu.ivale tli~er· qur a rlrl ih~rnção rln Consrllln Pl'r
tnnde revagar. cnm uma provisão do cm·acLel' Jlrr.rlíc·u./aríslrt 
disposioõcs gemes da lei de I r! e maio dr. 'i!H!l n do ·J•r;;prel ivn 
regulamento n. L ltJ8, de 2!1 dn abril de 1·!120. q111'. aht•indn 
11ovos Jwf'izonlrs an;; upP.l'ill'ins, cliarislns, ,iornalrii'Oil " mr.n
salisl.as, concede-lhe~ a effecl.ividarln nn a inclusão nn qllfldl'll 
rlos funccional'io~ mnniripac~. quando, sal.isl'a~rndu a,; c·on
dir/rj('s l!•oaes, eonl.arcm mais ti~ de: amws 'de :~C1'1!Íf;(J, 

Esse rliJ•CJil.o srl'it arlquirido por 1.ocl'1 r~ qnalrp!Í'I' 1'111J1i'r
gado ela Pi·cfcit.ur·a, l'esalvadas as nxi:;encia~ rst.al.uida.'<, qt1n 
snrão. naJ.uralmenLe. as de capncirladc !Pclmiea n11 n;;ppr•ial r. 
fir.l cnmprimcnln dns rlr.vr.rns, an ai.J.ingil• n limiiP rle l.rmpo 
:funcci.onal, claramenln provi~l.o. A inclusfin nr1 qnadJ'fl ,;r fa1·:í 
independenl.cmr.nl.e ela vonl.ado i.l11 Pt•r.friln, pn1: fi'll'~a cln rx
pl'!1Ssão imprrnl.iva da lei. 

Rão é pnssivr.l r.oncnrdal' com n fni'OI' nnlnrgadn JWln 
'Consrlhn investindo coni.1'U a~ dispn~ições om·ar:s rlr 11m "'' n
!.uLo, que J'(IJli'P.Rrnl.a uma conctuisl.a Pl1l p1·nl rln.; rlial'i"l:'"· 
jnrnalriros f' men;;alislas c {!'Ir cllc dr.via Sf'l' n p!·inlnil'" a 
rr.sprHar r. l'azrr r.lllllJll'ir, como anlor rln mna Jli'OVirlt•nr•ia, 
fJUe ahnli11 ns rllslhwcõ('s cnl1•c o" nm'fl1'r(ladns '1111111ir·íJwrs n 
o.v OJJI'I'01'Üls on SCI'I'enl.uarin,; naqUI\IIaR r.onrli()õrs qnr. Ral j,,_ 
j'a~ündn reqn is i tos, ~on/m'l'm mn.ís rln rf,•:; amws dr! ,,:(t./l(l.f/W. 

SNi:t clamorosa in,jus!.ica exigir• dnH rlrmais M11lli'rgarlu.~ 
do Di~ll'iclo formalirladr~ qnr., nnm vinlnr,ãn r.xprr~~a rlr uma' 
lr.i positiva" lihr.ral, sr. pr•ncnrava dispon~m· ans q1tllll'" nllxi
liarc~ cln rxpcrlir.nl.c dn l\!nl.arlnlll'n, qur, nlli, ~~ nr.lmm lm pnll
cn~ mrz•'~. inlm·inamrn!.c, pn1· rlrlihPI'IH;itn nxr~lnsil·a tl11 l'"~il''
r.livn diJ'NI!.nr. 'fnr•ç;ru1do-;;r, rlrR~o mnrln, r.nm PXM~;;n rln . pn
dt~l' " clr!,;r•r.,;;poil.n :'l· haJ•mnniu· funeciilnul. que de v r (•Xi:il.il' un
:\1.:~ o Ea'r.'r,"U.f..iP.O. e q lJ~f:íbu!:aLivo ou f-po·l§jcr!J.po, a .uu,lm·.i.r.Ini.lc 
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rlo Prcf,,il.ri a consirlCJ'UI' rrf,,c:.ivo~ dirm'slils, qur rlr.Yrm 
a.gllat·rlat· nppnl'l.nnidadl'. " implmnr.nlll rli! clau~tlia, pr•t•l.i
ncntes :í. Melem publica. 

A' vi.~l.a elo cxposl.n, inl'l'ing·inclo a l'O~oln{:no a nrmna. arl
m.tni.~lrnliiHr. l!'o(•Oda por uma ]Pi gcml. qual a rir 'i dn maio 
de ·J9Hl, r. a rlispnsiefín rlo ~. ~" rln nl'l. 28 da Consolirla(:ün 
n. 'f>,Hill. q11c ~ómenlr• ao PJ•rfrdl.n r.nmmel.l.c a 1n·n1wsla. Jlarn 
'rrr!nçiin dr! ~·m]lrt!Oos, nnda valendo, JlfiJ' issn, a rnhf'iea da ln.
hclla Ol'!:rtmrnlarin. que p1·cvitt sete lugar•c•;; dr nl!xilinr·r•.'< riu 
PXpudirnlr• iln .l\lnl.aclotrr·o, quando apena;; tre.ç r.sl.iin inchrifios 
nn qnndr·o, a rrnr ~r r•cfrr•r• o regulmnrnlo de 2!1 fli' ahl'il "'' 
Hl!)O, acnn;;nllm a Cnmmissãn a mamücnr.iin rlo !lt·imr•ir·o .rn
!'rcm· c, porl.anl.o, a appt·ovaçiio do t•élo. 

Sala das r.nmmi;;sõcs. 2.1. clr novembro de Hl~l. - J1m·
.tütnUno Jfrm/r•'il'(/. - f.,opt·~ Grm('a/vc~. nPlai.Ol'. - E/O/I ri·· 
Sou:;rr.. 

PArrr·:CErl nA CLJ:,:J.i\L!S~.;.\C• og CON::iTI'J."UIÇ:~\.0, N. ::147, ug ,fQ:J1, 
,\ QL'E <;!: lllli'EilJ: o VAJtJWlm SUPU.'\. 

b :tl'l. J" ;Jn Jei. n. t. <l~f!. c! r: J ele main d1• HlHl, cstnLur: 

«Ficam nl>ol:cia• :., lli~Lincgõc~ r.ul.rr. os cmpre
gnd"s JllllJ!Íeipnc.< e C·~ r•pC!'nrios, ,jol'nalcir•o.~, rliar·islas 
e mnn;.aJi;d.a;; c!it !lllllliripaliclndP.». 

(l nd. ~" da r•:r.::>mu cldliJct·w:ão determina que o Prc
rr:il•l inclua no •([uarlt•n do~ runccionarios municipaes os 
acluac.; opl!I'UJ'in,;, ,jo'r:;ciciro~. >.liaristaR c mcnsallstas, que, 
snl.is<'ar.enclu n,; cc·ndicCe; Je~:~~s. coutw•ein mais de clez annos. 
de s.:crviçf•. 

O l'cg-alainenl" n. LldS. ele 2!l de abril dr i920, que 
haixnu Jlara. cxccue:in d('s;;~. lei, org·anir.andd a tabel!a ou 
quadro do pes.1oo.l rio l\lnlndumn dr. Sanla Cruz. incluiu no 
rnc~mo. tre~ ou.1:Uian•s aa Gl'JJediente, 

Vern, agora. a :·<:>2ol:lcfw de 20 de selemllro deste anno· 
e, procuJ•and" hnr~lhn;· n~ -:'nc·ln~ c situações ,jurídicas in
sophismnv'liS, parr, llcl.wl'ici:1J' ~Ig·uns au:cil'iares de e:rpe ... 
d:iant1! dnqul!llr. ~!op·1t''hunrmlo publico, estabelece, tuma· 
supcrl'•!l u~[i(o nu 'o'PIJI'<l dc·~ne~rssal'ia, au lado de preceitos 
absurdn;; c inj'LlsLif'idtvris, que l'cprcsrnLam invasão de at
t.ribuiçõe2 c t11.Lcul.~irlo ú r·e:·e,·ida lei c seu regulamento. 

C0rn (!J'feiLo. r:iio r,rt\ i•I'Cci1n que n resolução dissesse 
crne ns r.nrgo;; cl,; :mxi!iorcs de nxpedicnle são de· ?wrneaçiía 
llo Prcfe!Lo, pam c1ue estu e:>.ercn ~emelllaute attribuicão. E 
lal nftn era mistÜL', porqnu n a1·t. 27, * G", da Conso!ic/aÇfid 
5.H.(l, ric ~,; 1.1;~ ma~·en de ·IQO.\, JJaseada no arl.. 48, n. u, di! 
Cnnsl!l.ni~i'in, dil'fei'C, corno nfio podia deixar de fazer, essa 
I·cunpcl'cneia :'tquella •m!oridnde como 07'0ÜO executiva, sOl 
cn>npet.im!o no Con•>el.hr.•)IIIur.!rip·tll. ex-vi, do art. 18 da Con
.slil.ui(:iic, nomcw· os Clfl)n•eoMos de sua Secretaria. 

1\fu~. essa nat'iz d,1 cOra ! igm•a no introito da resolucão, 
l11)n\O h.o·mmwor:m ~tn PrnfeiL'l, 11ara sn Jovm· ti barra ao· :Ponlo 
r:lillimnun, r!md n rir ,·r. rslt•:1rlnr• nos ar.tuacs auxiliaJ•cs do 
rx!Wdtt'';ln rJ, Mal~Lillll!'n, q··1~ não lenham '10 a1mos de se1•
vi~o. a . .; vanLagen;; l' l'Ugalins lll• !'uncciunat'ios effecl'ivos, ti-. 
can.d~· inr.luiclg~ no QUnllrg, · · · · · · · 
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Con,l• ~c sab~. a lC!i de 1 de maio de 191~, ):2 consa.gra 
(ts chls3c:; nperortuq, qur trn'Jalllam nas rcpnrttcoes publicas 
de Dir.tricio, mecllclo.' 1 ib1:rar.5, de gt·andc alcance, {]ando
lho~ garanLins Jnst~s. quf!, o.tt', então, não POSsUlam. 

Ncst.ns condiçCPs, mío 6 acceitavcl que o Consel'lio, por 
umu lei $ínaulm· e i.ltl fnvor :;, determinados auxiliares do 
1\lut.aclouro, dcrogur- nu nnn,t!le disv.ositivos do uma lei ueral 
sobro o operneiuclo. ,iotmtlc•:ro, diaristas ou mensalistas . 

. ~,·t·:a o c:umuh rl·) c;;Lnrtrlalo que um estatuto dessa na
tureza, ([Ua I a l'I)('01UQilt' 'e~arla, pudesse sobrelevar o im
Pilrat.:vo de urna J)rnvi:-iir.>, que, otbjectivando o relevante 
a~s•lmpto, t>; lubcit~,;r:;:~(, princ1pios generalizados, attendendo. 
a c as• •s concretos, po~i tiYL'~ e reaes. 

A c:xprPsstio d~ lei cJ:.• 1 rlr. maio de 1919 é determinati:va 
c n\itl J'a~uitativa: · 

«O Pr·ef•>ih iucl1â'l'ú no (Juailro dos funcciooa~ 
riu.~.. . r. te., ';LC.~ · · 

E, us~im. que !l'l;llnT'dPm os acluaes auxiliares de ex
pcdítmll~ elo :.Iat.nr.!ourP, CJU(' não foram, ainda, incluídos no 
quadro~. o 1mp!o:nc:;t ... di•~ da;; 1111.nos de se1"Viço afim de que 
a salul.nr !c1, ((tl0 :th!'it.. nt.vos horizontes ao operaria e que 
apm111s con.rr.a a ~t!a C·xC>r:u~ãQ, não seja burlada pleos pro
prius intcre~ses •!m utt !Jl,Jrcza e integridade . 

••• 

Tem, poi~. i.ocla a proce,-lencia o vét.o; o bem haja, com 
a;; bençãos elo CGJ1lribmnt e ~ das classes laboriosas e conser
vaduJ':.I3 do Di~trict.o, l inh•gro governador da cidade que 
não outorgou a ?lmnd!çli.;, r.~ auxiliares am, diaris•as do ex
pcdirnle do ilfntacln:Irco, rh:!mados para essa !'unccão ~elo 
resoectivo admini~Lrad·•r C•tt director, sem embargo da ver
ba estipulada r:" $ 3:3 de art. 3G6 ela vigente lei orçamen
taria; pnrquanlo, :1'in c,·,nt.an:"!O esses ,iornaleil•os o prazo le
gal pa:·n ~c lorr.nr~m !'unce•ml:!l'ios municipaes, tal verba só 
pcldoria SOl' utilizada par~t r:ttraos que existissem. e tivessem 
sido C1'eadr,,o, nwdi::nr e prupnsta :fundamentada do Prefeito. 
c~nl'crmP. preceitllrt o * 3", do nrt. 28, da citada Consolida
çao 5 1li0. 

A' vista diste,, ~cnuo a r~s.J!ução inlensa a prceeitos da 
lr.i crgar.ic~ rln n1stmtu 11 :í norma. administrativa traçada 
pCJr urn:t le1 gemi, qL:ll a dt\ i ele maw de 1919, aconselha a 
Ct ·n:rnissão ft · approvaçt.u elo v6to. 

Sala daR Corl'lmi~'fics, ;:rl ele outubro de 1921. - Re1"Y!(!.r
. âino ftlontei1•n, Prr~irlrmt~. - Lopes Gonçalves, Relator. -.. 
Elo·y rle Sou::a, pela c.>udusiio. - Antonio Moniz, pela. con~ 
clu~~o. 

llAZÜKS DO «VÉ'l'O~ 

Srs. ·Senadures ··- A crc~rão elos cargos do auxiliares do· 
oxpcdien\1.' au ~lut~,,.,ur•· d!l Hanta Cru1. não 1'oi solicitaria ao 
·C~m~ellttJ llhmieipnl !}~lo J'rPi'l'ito, como o exig·e a Lei Orsa
mca, e o faelo dn rnnstru· W\S tubellns t)rr.umcntarias a ru
bricr, que lhes ~nrrl)spoudt:, não dá ovideÍ1Lomente à esses 
cargos os cu!'acleris!icos do legalidade de que carecem. · · 
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. . ~ão me. vali, !JOr i~so, da clisposioão elo areamento e 
JUIXL'.J sem JJrccndtJmcntn tac; cat'gos u CJUC pretende a P1'1l
scnto r·e·soiução prm:.ovot tJdos os auxiliares de expediente 
du J\latadouru. · 

Assim como (• \: ~:; !~n !ei ot•çumenlaria vigente refe• 
r·~ntu ú wrba Ptti'a· ~ele a11xiliares do Matadouro, ha, no. 
~ 3:i, verbr. r;at·a :.:n <•u~.ii.«J l'S de expediente c pura Iô en
carrngurl(lS do ponla da Di!.'~cLoria do Obras, que lambem 
nãrJ julguei l:WCI'lit lo pr()~!lr.l,er pelõs mesmos motivos. 

De rcst.o, r.s~e> nnx:li:1~•·~ ~ão diaristas, que percebem 
GóS porclia, aconJ.;cend·· !JU!• nenhum conta ainda 10 ant•(•S 
d~ ~ervir,:o, nlguns mn! c!JP[!,I11 a um anno cl() casa c quo 
.pas.;;ariam a p<:rcabrr :?50~ (' :300$ mensaes. 

Po,. ussr>;. l1111lin1;;, nr:~o s:tncção it presqnte resolução, 
cnv.w nclrJ-a ao i·;·~C'a ·J:•, ,que julgar(~ <lc:finitivamento a ;rc.
spctlll, 

H w úe .l t\n~il'o, 3 de .uu tr.brr. de 1021. ......, Carlos ~a'll.l]Jaip. 

RTISOLUÇiÍ.Il Do CI'·~I~El.Jito :\UJN!ClPAL, A QUE SE lilEFERE :0; 
.«\'k~'fú» N, 5.1, !JF 1!!~!!, E O Í'AREC!llt SUPnA 

O Censo! h c: 1\!nn:ripal r~solvc: 
AI'L. i.• Os ea:·z:·:'s de ~uxiliares do cxpedien~ íi.d. 1\10:-,\ 

t:lclour1J ele Santa C~m. eo11~rantes do § 33 (Pessoal), do ar
I.Jgo :li%. do dccrcln !cgi~iat!.•:n 11. 2.384, de '1 de janeiro do 
1 !l2l, ~crfin cio m•meartia dr. Prefeito, por proposta do dire-. 
ctm· cln rr.esm•J 1\lat~dl'ur.,>, ficando extensivos a esses fun
cciomu·ins todo.;; 'lS onu-, v::mtagens c regalias dos demais 
:runcct•marios ela rri'erHia rrpartic.ão, estabelecido's no de
cJ•et,., n. 465. de -15 rln janci~·o de 1904, em cujo quadro fi
cam iJ,c!itído~. enP., o numero e vencimentos fixados no su
pra-cil.~do ~ 33 do arl. 3GG claquelle decreto legislativo, 
apl•,,witado>, portJ!ll, n• • rtroivimento de taes cargos os ser
V•3ntuarios que, ·lrt·•J9.i.rllc~,t<!, exercem as funcotlcs de au
xilial'e~ do r!xpedi·~n!r rio r>llurlido Matadouro. · 

Art. 2. • nevG~am··l•e ~~~ disposições em contrario. 
Districto Fed~ral, 2\1 rle ~etembro de 1921. - Eduardo 

X aviar, presidenta inLerintl .. - J·ulio Casario de .Mello, i • se.; 
~rctari.•J, ,..., Autonio Jo~e 'l'r>·i:re'ira, 2• iiCcretario... .. 

N. H::i-1021 

l1nLro as divr.rsas aHribnlr;i'JPs do Conselho l\Iunicipal, enu
merucl~s em 35 paragraphPs do art. 12, da Consolidação 
n. 5. 101J, dn 8 clr.• n:arç·• !ir) 1~lO.J, nenhuma ha referente á. relo
nt;ilo de. 11111!lns de u;vi!la< l\('tivas da Fazenda; e, posto mt•itos 
t.:nlenJam que ~0.\ttf!\ltanlt\ silutcio, constituindo om:ssilo de 
um Pl•rlcr n·r·ccusave: c 1:.:·ivativo, não deve prejudicar uma 
c:mpr.l•'1Witl, que: Cl.lt!·'CLHltl ·implícita na l'unccão :ogLd~ 
lalivn, forca ser(~ convir, ncceil.ando essa doukina, no exa
me elo;; caf.tls t:oncr~to;; para veril'icacão da justlca. e da. 
eLiuidatlo. · • 

Neste pnrlicu!:1r, não cicve escapar, como criterio da 
apreciação, a circhms1at.tcia de quG as multas o a cobrança 

'• 
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<id ... .;; divit!u" :tdh·a~ ··~ urltaru 110 qUttcil'tt du: reüilt.i, (~Jd't'oti
l.nnrltt a~ rll!:;pc%as r:n 111 n ,;r:••vico publico o .a ul'ficionuia du 
nurncL·n~·io paru ;JUt~~\illí.!ll!,:· L:n pa~SI\'O • 

••• 
T,;Ln IWHio, !tavr.r(1 jt-..;1 ica, ou, mcsn1u tHJUÍlluclc na re-

solução vetada? ' 
· Jlaroec qu1~ :,fln; p:.rr:u~nlo, or.g-undo in:l'ot·um. ü, S'r~ 
l'l't!Irnl-'\ rnuil.as 1u·u;, gct,l>~., •!orulll concedidas', p:tri\ ~a
l.i;;l'acãn do itnpo,;t.o mlt:·e prr.clins .~cm multa. 

· Est:olacla a nH!•nu pro1·r g-ur:flo, muHr,, eonlJ•iJJUinLcs rc·• 
i.'imlarins .h\ pugavom a;; 'luxas prediacs, com mulLu, "c morlo 
f(trc, pmmulgada qur.• to~se a medida clclibr!I'Ui.ivu, cm aprc
l;il, lwnil'idaci:)~ seri•tn! npcrta~ o:< mais rcbeltlc~ 110 eumpri
mrmf.o do dever, cm cG,jn .11UI11Cl'O c~f.avm11. em maím·i~ os 
mn!f• manhoso;; Ili."Jp:·wl<li'TOi'. o,; mais (iesabusaclos l.l mcle
TtJtmtc;; scnhuri(ls,, :1ur.. augmcnlam, abusJvamcllle, o. aluguel 
elos sr:us lll'edios. 

Alem rl;,t.o, do;; :!5 rli~Jr•icln;: J'iscacs em quo ~u dividr; a 
cidadr'. ,h't fr~t·anl t!n'.'inclo,q :i l?:r:ecução os processos relativos 
r. IS ciuiJ,,~, J'aHamin, r"da11i.n, scto (7) que estão. em anda
mnnl.rt no cnul.rmcio~n. l\'c:;;t~s condições, ,;cndo a rcsoluiJlio; 
resl.rictn. uo~ r.a.~,,z, f'liC ainc;a não scguit·am para o ,juizo, ·u. 
inre,·r.,1ria ; 1!!'(\, ac·ct.•rl:wc'"-n, a mais clumor·osu dc.;!i;•l:l!
rlarlr, drtcJ'rTJinacla, rxelu.•ivnmenle• ~1r.Jo.; inieic1 c~sual ~los, 
p:·.:t:cs~acln,; admhl!>'l.!'a(JVf•S, sendo' IHmefioiaclos, apor,as, o~ 
Jll't.'f'l!'icl.arin:'l elo ~otr: l'irnun;scr·:pçõcs. 

Nc.•tn;; ennrlieilr.', infJ•inginr.lo a l'r.solucão nol'ma a!lmi
nii>tl'ativn e nltenl~rvl'• ern:lra n preceito elo § 2" elo arL. 72, 
rh Cr.ml.il.uiriir•. •.! 11 cc.rmnbs:".n pt•la approva()ão do V1Jlo. 

Sala da~ l:r.n~'-'IÍ''"'je~. ~.\ tle 1IO\'i!l1ltlro de Hl.21. _. Ber...o 
nal'ahw :l!•.m;'m7'0, -- T.ojir,; Ormçall'cs, Relato!'. - .1.ntonio 
Nmriz • .. - Elou a\ Suuza. · 

lla:ties rlo Vt!lo 

Sr·s, Senador·cs -- Ccl'lo 1lc que, tiÍ conllcecs;;o lodns as 
cit·cumslancia~ qun t~nYnlwrn o c.aso. o Pl'oprio Cunscllw .dc
Iihcr•aJ•ia r.IP ma.ncira diYersa, opponltn vélo t\. rwcscntc L'eso
luçiio twlol'i~.undo-nw a proced<'t' ti colll'UMU, indcpcndcnl.t} cta: 
multa ~Hl.abt!lecida, ali' u fim dn cOJ'I't:mtc armo, dos imposlos 
llt.!Yit.los prlo~ ·p,·rrlio~ d<)8la Capital, cu,ios pr·occssoR não Lc
nharn ainda sido en\'iaclos para a eol.lranda judicial. 

O Pl1UY.n pnr·u. a cobrança t.lcssc imposto :l'oi .i:'t excedido 
Jtllla~ pt'OJ'Oi;Ut,:.üos fJUil par'C•Cf'l'am ruxoav,cis, al.t.endcudo uni
J'llllJCnlc a fllle ns conr.es.,:õcs, em pcl'iodos anl.t•t•iot·e~. Jcvar·uur 
o~ coutr·ibuinlort~ a J'twilidatlt•~ e adiamentos, !.ai. eou1o aincla. 
HUCcr.•tlcu de:;~a ver., .A Vl'l'lialle. port)lll, '' qun la e~ Jll'tn·oga
t.:ii•:s. me~lllo Jlfll' r:ul'i.u:i ·d·ia:;, não SIJ ,iusLifienrn c cousLif.ucm 
1llll aliu~o a qui! ó incli:;p••nsavol pôr colwn. · · 

~·o caso prcsPnlP, a J't!soluçüo rio Conselho assume al6 
.. ~ Jll'Opor•çõPs de Lr·emr.mla i n,imti(!U caracLerixacln V DI' liHHI. 
di l'fN·rnea tltJ l.t·alamentn tL conlr:ibu inles . nns llltJomissimas 
condi(:üeH, 

' Dn fa.eloJ, o qun di!ler·uli!Ht ns~<n l'esoltiiJãn ti .que sojam 
r~levados cltl rnulln, uand~.:;c-lbos o prazo até 31 de dczcm. 



lwn, os eonll'ibuinles 1~111 du!Jilu. nl.iu;; pl'tll!r.;;~o;; ai1últt 11Íto 
l.l•.nl;nu11 sido 1'11\'iariDs pat·a n co!JrHnr,a Judicial. O favot· niío 
npt'D\'ei/.m·:.í, a;;si11I, :íquellros .que, nm!JOl'll Ltu·dia1net1LI', hajam 
viiHlu paga!' n il!lpnst" 1:om H t•c:;pueLim rnullu, dcpoi:> de 
r.oguladn o ·pJ•azu Jpg·ul e a;; Jli'Ol'og·:u;.ões I!Oner.didas ·flclo Pre
feito. Premia-sr, [lOis. o cnnLI'ibuinlc mais acecntuadamcntc 
J'l'l.icldc 1ll11', apr•zn I' dt• Locln;; ns prazo~ prorogur.los, ·não so 
rru ii nu cnm a Ji'ar.rnda ~run ieipal. 

Ha nmi:'. no,- :!~ disii·ietos fawndario;; cm que se l.livi
rlia a cidadr>, .i:'t fnra•lll rnviudo~ a Juizo os pt·occs~os rela
Uva~ a drwilu. Não " fot·anl ainda ns 11i'Ocr.ssos do;; ouLt•os. 
sr.fe disl1·iclo;;. ,\ I!Sli!s ui Limos sômenlu aproveitaria a rc
~ullll;iío, n~labl!ll'er•ndn uma rliffr.r·en.\:n J)CI'foilaomenLe arhilra
J'i:t c in,iusf.ifieawl. cnLt·c o;; .wnLribuinlc~ dos dezoito di~
!.t•iclos eti,ios p1·or:essos l.irct·um 111ais rapido andamento c os 
conl.r!hnintr:.' do;; rlt>mai;; dislr·kl.o~. eu.ia~ divida8 a Fazenda 
não p(ldn Jli'OC,•,;:;m· tão pnHnpltl!llCJÜC. 

VI\ pois. ll Senado, I~UiliO i! iJlC(IOVI~nientc (l init[ua a 
Jli'PSI!rill: l'r:~olu!:iiu a IJUP twg·n assrnLimcnlo, rcmeLlcndo-a á. 
c!rfiniLila ded~ã" dos 'Rr~. Senud~.~rr.~. 

Tlio de ;raueil'o, 1 i· tle nuYcmlJro de 10~1. - Cm·lus 
. .'{!LlUIJUl li • 

JlJ;i:lUI-Ui]•\0 llll COXSEI.JTO MIJ:\ICJP.Ir., A Ql.ll; RE H.EFE!1E,\I O .\'E'l'O 
· N. G.J, DI; 1021, i': 11 I'AIIIlL:Im SUL'IU 

(J CollBI!lliu !\lunidpul I'I.',;OII'c : 
,\1·l .. L" Vica o Jll'l.'foilu auf.m·izndo a nmndur· lH'()Cedl~l.' 

{t eo!JI·nncn. indPpcncl,~nlc da mulla e:olnlJclccÍI.la. ul.t! ao fim 
do r~Ol'l'i!llll.' ar111o. do~ i;mpo.,;Los devidos pelos prcdios desta 
Capil.nl. eL1jo' p1·n.ce,;~os nüo [c.n!Iam nincl:t sido enviados para 
a eulJI'nnca ,íullicial. 

,\t•L. ?." Hevogum-,;e t~' r.lispnsir;úcs ern contrariu •. 
DisLrido F1•dernl, n .rJc noYcmbro ele Hl2I. -· Antonio 

.fo,\'li d11 Silva 1JI'Wifli7o, Prcsidcnlc. - .Tnlio Casario da illçtlo, 
1" Secr!JI,tu·io. - Antonio José 1'ci;reira., 2'' SccrcLuriu •: 

N. H ti- l!l:?J 

':\'fiO 110~ fJUI'I'I~I~ llllü l.l!ilhl\111 funtillllll)llLil OS lllOLi\'OS ([liC 
ll.'vara1u tl illu~lr·c Prnfcito a nn~ur sancçüu !"1 r1:solução do 
Cunsellio · Munii:ipal. que pqui;Jat·a "ti vr.•.rwiJm•tll.os dos doccn
l.es da. J~,;eola ::\i:ll'llill .aos prnlbsur'r.'s da,; ''~l:olas nocturnas. 

A lH'imriJ·a alli•Hti\:·ãn ndi.lux[rJa peln l.'hrf:· tlu nxocuLivo 
luwl 1~111 .iuslil'iear:ão dn Hl.'ll a!!l.o - ?uio' tc1· shlo a. 'l)(mtoucrn 
1'11/M.'•Jtlitlrr. JHJI' Jli'IIJH•sla rio l'I'C(I!ilu,-nfio pi'IH~Nie, porqua.nf.o, 
" f:enath tLI:IJI'ilando a inf.ut'PI'I.'!:II.:ão l.'~l.ulu•leeitltt pela Cum-
111 issão dt• t;on~l.il11 i~:ão r•m l'arios 1.• Slli:•Y!sSiYos parocorcs, 
l'il'llWII a dnu!t•inu r.lc I( III! a ''IJU i!Hil'H!:ãO dn l'f!Tll:imenl.os, dc~rfr 
IJIII' s•' !.l·al.l'lll til' r!;n·e:us dt' llliLui'I'ZU n r;a[l!~oriu~ eCJuivallmtes, 
ptldo ser I'Pila indl'iH'ndr•ntl! da inidulivu rln Pl't\fcilo. 

Tamht•nJ niiu nos pal'l'l'l' ucneita\'1'1 a ~~·g·uncJa allr.gaçiio.
.,.1.11' issu 1]111' o l'ad.o 1!1~ l.•.:r•em ,.;ido con~iclo•i'lll.lilo l'HJH:eir.ma.rio~ 
!IIIHJir'iJIH':~. eoruo ''i'a. 1'!1~ ,iusl.içu, os doeenles da J~scula Nor
malnfio I'llllsl.illl" tnnl.ivu !Hil'a nau SI) JIH~S nH.:lhot·ar n sU.ua~;uo 
de vidu, coneetleudu-ll]()s Lll1l pequeno uusmcülo di.! remunc-
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raciio; como ainda não podemos dar a nossa solidariedade :1. 
fheoria de bnscar-St\ a 1'ixar;ão de vencimentos dos t.rab::dhos 
inLcllectuaes nas horas de serviço, maximc .c.om referencia ao 
magisteriu. Semelhante crilerio não nos consta que p!'evaleca 
cm nenhuma le:;islar.;üo. A~ contrario, o opposlo é exacta~ 
Jnento o quu dominu. · · 

Assim é que os professore~ dos cursos superiores, que 
.dão menos numero de aulas que os dos socundarios c estes 
JJUe os doa primarias, sfio respecf.ivament.e melhores remu~ 
nerados. 

Quanto ao facto ele e::üsl.ircm docentes do mais, tamb~n 
allegado pelo Prefeito, não modifica o aspecto do cttso. E' 
motivo para que se diminua o sou numero, reduzindo-o ao es
trictumcnte· neccssario, c não para se os deixar cm eondicão 
infet•iot·, no quadro do J'uncc.ionnlismo, a scrvcnlunrtos de 
identir:a ·natureza, como s[ío os professores Jus escnlas no.., 
i urnas. 

Nestas condiçõe~, pen~a a Commi~são de ·GousLituição que 
deve ser rejeitado o véto do Prefeito, para que produza os 
~cus effeitos a resolu~,;.ão do Conselho .Municipal, que equipara 
os Vtmcimenlos do!:! docentes da Escola Normal aos professores 
Jas c~ colas nocturnas. · 

' Sala elas Commissões elo Senado, :Jft dll novembro ele 1:121. 
- JJernm·dino i'Jonteú•o. - Antonio .lloni::, lRetator. - Lopes 
C o'nçalvcs. -..., Eloy de Souza. · 

11AZÓES DO VE1'0 

Eirs. Senadores - A p·rcsenle resolução, que equipara os 
vP.ncimentos dos docentes da Escola No r mal aos dos prot'es
~ores de escolas nocturnas, núo póde merec•Jr sanccão. 

Preliminarmente, essa resoluçúo infringe a disposição do 
§ 3", do arL. 28, da lei org:mica que exige, para augmento de 
vencimentos do funccionalismo, a proposta fundamentada do 
Prefeilo qu.e, no caso, não a dirigiu ao Conselho. 

Por outro lado, esses doc'ontcs, que, aliâs, obtiveram ba 
pouco um grande benefieio com a sua incorporacão ao funccio
Jismo municipal, percebem 200$ e só lhes é .dado trabalho 
quando as turmas de alumnos da escola csxedem do numero 
r esulamentat• para cada cathedraLico. Mas, ainda nessa hypo
t.hese, os docentes .dão apenas uma hora de aula em trea, e, no 
ma;~:imo, qquatro dias ·por semana. São no mez, 13 ou 16 
aulas; tanto vale dizer 13 ou 16 horas de trabal11o. · 

Equiparai-os aos professores nocturnos não seria justo, 
quando estes ultimas funccionarios trabalham diariamente, 
durante duas c meia horas de aula â noito, com luz artificial 
e quando o descanco é mais necessario. 

Contra aquellas i3 ou 1B horas de trabalho por mez dos 
docentes, estes ultimas - os P·rofessores nocturnos- trnba• 
lham 62 horas e meia, no mínimo. 
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:·. Domais, e.adciras ha na Escola Nornal que contam 35 
Joccntes, dos quaes, sómenl.e qualro ou .cinco poderão ser cha
mados a. serviço annualmcntc, ficando os restantes na situa-
~ão de 8'tl:nhar sem nenhum trabalho. 

: 

O Senado, u. cu,in alto saber envio o caso, cstudal-o-ha, 
resolvendo a !'Cl:iPcilo, como lhe parecer conveniente, . 

Rio de Janeiro, 11 de ·novembro de J. 021.-Carlos Sampaio. 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO "'v!UNlGlP.-\L A QUE SE REFEREM O CVWrDt 
:;, 63, DE 1021, m O P.\1\ECE!\ SUPRA 

O Uunselllo Municipal resolve: 

Ar L. L" Ficam equiparados aos profes:;m·~s das escolas 
nocturnas, sómente quanto aos vencimentos, os docentes da 
Escola Normal, el'fectivados rm virtude da lei ·n. 2.316, de 
l?3 de outubro de '1020, ficandll o Prefeito autorizado a abrir 
os nccossarios ,creditos para execução dessa equiparação. 

ArL. :l.• Revogam-se as disposições em contrario. 

Districto l•'eder·al, 8 do novembro de 1921. ·- Antonio 
José da Silva B1·andãô, l'residenle. - Julio Cesal'io de M.ello, 
·1· .Secretario. - Anlonio José Tcia:ei'I'U, z· Secretario. 

N. 447 - 1021 

Redacção final do 11r.ojer:tu do Senado 11. :J.J, ele HJ2.f, au.tori
:.a.ndo o Ga1Jerno a abri1• um r:l'crlitu . até a quantia de 
200:(}00$, pm·a rr.stitu:i1' ri Canlinrmtal P1·odu.cts Campanu, 
os di1'eitos acluanr.:iros por ella indev·idamente PO.fiOS pela 
impottaçáa de mach·irrismos destinados á installaçãu da 
matadOll1'0 de Osasco, no Estado rle S. Paulo 

O Cong•rcoôo Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica o Governo ·autorizado a abrir pelo 
Ministerio da Fazenda, o credito especial até 200:000$, para 
restilui~1ão :i Conlillt}ntal Products Company, dos direitos pa
gos indevidamente pela importação de machinismos c mais 
apparelhos destinados á installação do matadouro l'rigo!'ifico 
de Osasco, no E~tado de S. Paulo, feita no regímen do rtc
ereto n. 8. 592, de 8 de março de 1011, c da lei n. 2. !l09, 
de 31 de dc~embro de t!lH; revogadas as disposivões em con~ 
traria. 

Sala da Conunissão de Hudact,Jào, 25 de novembro de 192! . 
- Venaneio Nei·va, Presidente interino. - Vidal Ramos, Re
lator. 

·Pica sobro a mesa para scl' discutida na 
depois de publicada no Dia!'itJ do Congresso. 

S. - Vo!. VII . . 

sessão seguinte, 
I 
• 31 

.. 
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O Sr. João Lyra -. .\. propu,;kfiu da Camam dos Depu
tados q\!o autoriza a a!JerlLtl'U do ct·odito de 12.000:000$, para 
a construcnãu dos edifícios clcsLiuados ao Senado c a Gamara 
oblevc parecer J'uvoravel da Com missão do Gonslituir;ão. 

Esse parecer i'oi publicado o consta do Diario do Conm·essu. 
l~tli}O a V., Ex. que cnsulLe o Senado sobre si concede urgencia 
para que entre na ordem do dia do hoje a referida pt•opo
;;ição ., 

O Sr. Presidente - O Senado acaba dt.! ou v ii· a urgmwia 
requerida pelo Sr, Senador João Lyra ... Os senhores que a 
approvam, queimm levantar-se,, (~ausa.). 

l?oi approvado ,, · 
Concedida a urgencia, 

CllEUl'J'O PAliA A UONIS'l'l\UCC.\0 !Jo\S CASAS lJO CONOILESSO 

2• discussão da proposir;ão da Gamara elos Deputados nu
mct:o 129,. do 1921, que autor-iza o Presidente da Repuhlica a 
abrn· eruditos até a importancia de 12.000:000$, para a con
struc1;ão de dous edifícios destinados ao Senado e á Gamara 
dos Deputaçlos .. 

Appproyada ,, 

ORDEM DO DIA 

!!MPRES~'ll.VtO Á ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL ' . 

2• discussão da proposição ela Camara elos :Oeputados nu
mero 111, do 1921, autorizando a Associação Commercial do Rio 
de .Janeiro a contrahir um emprestimo até a quantia de réis 
10.000:000$, para ampliação do edifício de sua séde. 

Appprovada, 

O Sr. Paulo de Frontiu (pela o·rdem) - Sr. Pt•o,idenl.e, 
peço a V. Ex. que consulte o Senado sobre si consente na dis
pensa de interstício para que o projecto que acaba ele ser an
provaelo entre .na ordem do dia da sessão immediata. 

· Posto a votos, é approvado o requerimento. 

O Sr. P:·esidente - Nada mais havendo a tmtar, vou le
vantar a sessão. 

Devo declarar que a Mesa pretendia incluir na ordem :Jo 
dia elo amanhã o or_yamcnto do Ministerio da Justiça c Ne
gocias Interiores. Nao tendo sido, entretanto, J)ulllwado no 
lJiario fio Conarcsso, sinão o parecer relativo a esse orçamento, 
deixa de fazei-o, esperando qu o am.anhã se,ia publicado to elo 
o orçamento para incluil-o on.tão na ordem do dia do séi;unda
feira., 

Designo pa~a Qrdem· do dia da segui.ntt!).. " 

• 
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3• uiscu;;~[io tia Pl'l}f)~>iiir,lio. dn, Ga.mnl'il do~ Dcputn,dos 
n. UD, de l!l:.ll, que aulor·iza u J>r·osiclcnlc da llcpulllica a 
a!H·ir ~reclitm: nlé u jl):li~orl.ttncit~ ri() '.!2.000:000$, puJ•a a con
;;I.J'LWr~tw de rJous oclll ww~ dc~Lmadns no ::ienndo e :í Camara 
do8 .Deputados (c1::n~ PaJII:<:rJ'' {tworwvd da. Conun-i8S!io .de Fi
ntmçns, n. 13ii, dt: Ni2·1); 

z• di~cussão ela J)l'llllfJSiC.ãO da Camara dos Dcpulados 
n. '101, de 1!l2i, que ubr~. <pelo Ministcrio da Guerra, um 
cr·cdito especial de 10 :D7•l$1Q:l, para pagamento do que ó de~ 
. v ido aos ca·pitãcs ],:ut:lidcs Pequeno c .outros (eom :nareecr; 
(avo1·avr:l tia Comrms~·ao rlr: fi'inanças, n. 390, de 192§); 

· 3• discussão da p1·opnsição · úa Cnma1·u dos Deputados 
n. 00, de 1!l.2l, CJI.IIJ abrr. pelo l~linistcl'io da Guerra, um 
r:J•ndito csrccial de 8 :G!J2$17il, para pagamento do que n de
vido ao capil.ão João Fct•rr!iru Úí) Carvalho de difl'fJren~·~l de 
vuneimcnl.ns · (r~om 1Jfll'f~Cf'l' favm·o·IH:l tln Colitan'issúo dr1 Fi-
·IWII~·u.ç n . .f./6, de ·ffJ;!f); '' 

· :l' discu~siio da !H'oposi!)ão da Gamara dos Deputados 
11. 103, rle '1!121. que nbrr. peJo Mínist.crio da Guerra, um 

. !'!'edito especial dr. ~5.2 :5H$r.i87', para pagamento de drJspezas 
tia .li'a])l'irm de Ferrn cl1~ Ipanmna (com }J({.J•ecr~l' (awJ1'avel dlt 
Cmmnissiin de Pínan~as, n . . H7, de 1921); 

!!' rli~clls~ão da pt·opnsi~.ão da Gamara dos Dcputndos 
n. 10:1, dn. J.!J21, qur~ manda ronsid-Cl'lll' ·~orno J•eformado no 
poHlo de• 2• lenenle do COI'Pn dn Machinistas Navaes o sub
n.iudantc dn mesmo Corpo, .Joaquim .Moreira da Rosa (com: 
J1!lN!f~l!1' (avor"a11r.f. dr1. .Cnm:tú.issfio de Marinha c Guc1'7·a e rlrJ, 
Phwn~·as, n. .1:!2, dt: 192-1) ; 

2' ,J,isrmssão' do Jli'II.ÍOclo elo Souado n. 38, de Hl2l. de~ 
elaJ.·amlo que n niJ'ormu concedida ao eallo do Corpo de Bo!ll
hr.iros. João de Arau,io Fortes, scrú ele accórdo com o art,Jgo 
J57 ·tln T'e.:;ulamcnto iJUIJ baixou com o decreto n. !l,018, de 
l!lll, (da Gornurisstw drJ Piulln(.'as n .. BS); 

:!" rliscussiio,...do pro,irJclo do Snnadn n. IOO, dr. I!l20, ·eon
er.rlcndn au:; ltercloiJ•o,; do~ ilffiuiaes J'n.llcci·do;; no naurra~,;ío 
do Solin1.rie.1 os favor<JS eonfcrklos pela !P.i n. 2.512, de 1!l~O 
(o((orf!uilto pela Com.m.is.~tio de .Va'l'inha e G·u.crra. e 11om S!tb
.slitu.tivu da de Finan(•as, )WI'r:ue·,· a .. 2.19, de 1921); 

:!" di~rm,.;;;ftn rln prn,ieel.o <ln ~cnatlo n. -117, dn 1920, 
m:mclanclo contar an ma.ior ;rusl.iniano Fausl.n de Araujo, 
JHll'tt a moll10ria da sua reJ'nJ•ma. nos lermos do t11'L H\ da. 
lei n. ~.~on, de 1010. o pr.r·iodn. de tempo I]Uil menciona 
(o 1'/'e,·ecülo IJr:la Crml:m.i~.~·iv dr: M o·,•i'r! lt.a e Gu.e1'1'a e CO'III; 
cnwnrlo. 1da. da Pinall(!as, Jlll1'UCOI'. 11 ... 430, dr: 1,?21)·. 

Lcvunta~sc a scssüo t\s H horas o 35 minuLoô. 

• 
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H8" SESSÃO, EM ~l.i DE NOVEMB!J.W DE 1()21 l 

. PHESID!lNCú\ UU Sll. ,\, AZllltliU'O, VlCll-l'l\ESWBN'rJ.:: 

A's ·13 e 11~ twras al.JJ•C-oc a ~e:;são, a que conconem o~ 
Sr. A. Azrreào, Cunha .Pedrosa, Abdia~ Neves, Hermenegildo 
de 1\loracs, Mendonça 1\IarLins, Alexandrino de Alencar, Lopes 
Gonçalves, Laura Sodré, Justo Chermont, Indio do Brasil, 
Costa Rodrigues, Benjamin BarToso, Francisco Sá, Eloy de 
iSouza, João Lyra, Antonio Massa, Venancio Neiva, Rosa e 
Silva, Siqueira ·de Menezes, Bernar·dino 1\l.onLeiro, Jeronymu 
Monteiro, Miguel de Carvalllo, Paulo de FronLin, Raul Soa
res, Bernardo ~Jonteiro, Francisco Salles, Adolpho GoJ•do, Al
fredo Ellis, Alvaro rlc Carvat h o, .fosé l\!Lu·l.inho, IPcdt·o Celes
tino, ·Carlos Cavalcante, Lauro Müller. Vida! Ramos, Fclippc 
Schmidt, Carlos Barbosa e Vesrlllcin de Abrctr (35). 

Deixam de comparecer com i.Jal!Sa ju8Líi'ieada o~ St·s. Sil
varia Nery, G·Jdofrcdo Vmnnu, José Euzcbio, Fclix Pacheco, 
Antonino Freire. João Thomé. 'robias Monteiro. Carneiro da 
Cunha, ManocJ .Bol'ba, Euzebi•1 de Andrade, Arau,in Góes, Gon
çalo Rollembers, Antonio Moniz, Moniz SodJ·é, Ruy Barbosa, 
Marcilio de Lacerda. Nilo .Pcçan h a, Mndesf.o Leal, Sampaio 
Corrêa, Irineu J\!achado, Ramos Caiado. Generoso Marques. 
Xavíel' da Silva e Soares elos Santos (26), 

E' lida, posta cm discussão. c' sem t•eclamaçãn apprnvada 
a act.a da ~es~ão rml.erim·. 

O Sr. 1" Secretario dá cc.nta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. :t• Sccr·cl.ario da Gamara rins Dcrut.adn~ 
remettendo a seguinte 

P~OPOSJÇ.::;,o 

, 
N.132-i92! 

O Congresso Nucion,tl deCJ•cla: 

A1•l. I·" E' o Pr,siclenle da. llcpuhlica autoriz~tdo a des
pcnrl.;r, no Minisl.cl'io da Viaí~tlO e Obt•as Publicas, no exercício 
ele 1022, com os sct'I'Ííms designados nus seguintes l.abellas as 
quantias de 26!l.220.303$7G6, papel, e 10.oí28:712$712, ouro, 
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1\rL. 2". O C:ovcJ•no por! orá despender por conta de ope~ 
J'ar,ür's dr ernrlil.t> ou nut1·us 1'1'curso~ oxlt•aoJ•rlina!'ios as quan~ 
!.ias snr;ninle.s par·a consi.J·nct;iío r exploJ•ar;ão de estradas de 
l'cr'l'O: 

E,;I.J•acla rle fo'c l'l'O S. Lu iz a TheJ•ezina - con~ 
'<Lruceüo rla ponl.e Bt~ncd icl.o .L c i tu, sobro 
o canal dos Mosquitos - material ..... . 

l~sl rada do Forr·o CcnlJ•al ·do Piau!Jy - con~ 
:;;tr•uc(;üo, inclusivr' cus I cio da parte cm 
I.J•afcgo ·provisorio - rnal.erial. :, ..... . 

. Estmrla de Ferro de PciJ•olina a Therozina -
consl.ruc(;üo, inclusiYrJ, custeio da parte 
cm lrafeg·o provi'sorio - mal.crial ..... . 

Eslracla de Ferro Cenl:ral rlo R i o Gramle elo 
Norle - consl.rucoão elo pmlongamcnl.o 
- material. ...................... . 

!lama! rle Paranapanema c Linha elo .Rio do 
Peixe -. para pagamento de• ohras c for~ 
ncc inwn Ln, scg·u nrlo o' cnnlracl.o ...... . 

Hamacs r!c Ararangu(t o rlc Urmsanga -- para 
pagamento de obr·as c l'ol'Dr,cimentos, se~ 
g·undn o con l.racf.o ................... . 

lli•rlc esLralegica rln Rio Gmnclc do Sul - in~ 
clnsivc as 1 i nhas de .Jaguary., por Sfio 
Thiago do .Boqueirflo n S. Bor,ia. S. Se
basl.ifto a D. Peclrilo e Alr.grelc a Qua~ 
J'ahy - para pagamento de obras c fOI'~ 
nrr·imrnl os. segundo o ronl.racl o •..•••. 

E;: Irada r! e Ferro ri e Thel'l)zoóulis ......... . 
E~IJ•ada rle Ferro rle Mnssoró - prolonga~ 

menta, depois de realizada a acquisição 
do trecho/ inicial, bons!.rui·do por :uma 
emprrza particular. . . . . . ........... . 

E~ Iradas r:! e Ferro Fcderar.s dos Estados da 
Bahia, Scr·gipc c !'\orlc ele Minas Geracs 
-· para pagamcnlo das obras previstas 

no § 1" ela clausula XXXIX c clatJsnla 
LXIII do conlmcl.o da J'evisãn, celc!lrado 
rm virl.udo do dccrelo n. H. OGS. de 19 
riP l'rvrrciro de 1080 ................ . 

Fiam ai ele Monlcs Claros ela E. F. Central elo 
Brn~i I. . . . . . . ..................... . 

Hamal <rle Angra dos !lois a Bar'l'a Mansa· e 
pJ•o!ong·amr:nlp (!o ramal que pm·Le rio 
kilomel.ro 1'J!O da linha r.lo Si I i o, na ~~. 
L. Oéste ele Minas ................ . 

. BsiJ•nda li r• FCl'I'O ri e GJ•úz Alia a Porto Lu-
cena - maioria! ........ , .......... . 

Col!siJ•uceiio rio J•amul rir CoJ•ontú ao 'rocanl.ins 

~.000:00.0$()00 

~.ri50:000~0(J() 

3. üOO; 000$•0()0 

3.000:00'li!SUOIJ 

li. 700 :000$010{) 

Z. OOQ: OQIIJ$000 

li.000:000${){)(1 

I • OOfJ': OOOSIJO\J 

.l.ri00:0001;1000 

li. 000 : ()fl•li$000 

l . 000 :000$000 

2 . .QOO:OOOSOOU 

1. 000 :Oli!J$•UOO 
2.500:000$000 
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Sfto I irias, npojados c rcmel.tidos ;'~ Gomm i;;são de ConsLi
tLJicfiu os sr;g-uinLcs 

PllO.TEC'J.'OS 

N. ~j.O - Hl21 

Cnn;;irleranclo que ns funccionarios do Col!cgio i\lilil.ar dn 
Hio rir, .Tanoil'o, cm vir·tmlc das instruccücs cs.pceiaes rln 
J.'oclor· Exnc rrtivn, fol'am ex c lu idos dos f;worcs da lei n. :3,990, 
;lo 2 rir~ ,ianeit·o dr. '1920, porque l.iverum augmenlo de vcn
eimenl.os r.lnnl.ro da l'CSit'ieoão de dois mmos mandada o!Jsel'
vm· pot· aquellas insLnrcc;õcs o por uma diffcrenoa insignil'i
canle rle J 7 dias, 

Considerando que ossos funccionarios estão cm igualdade 
ele eoncliçücs nos do· Senado, Cumura c Supremo Tribunal, 
cu,ios dir·eilos já foram reconhecidos, tanto assim qnc ,iú 
gozam rins favores daquclla lei, visto l.or sido approvado pelo 
Sunado o pt·o,iecl.o n. '' dcslc anuo, mandando pagar a. gra
tificação cot'respondenlo no anuo ·ele 1920 a. que os mesmos. 
:fizcr·am ,i!'ts, medida esta do inteira. ,iusl.iça c equidade c que 
rovig-m•a a aSJYiração dos funccionarios do Col!cgio Militar do 
Ttio rle .Tancirn aos favores drt-cil:ada lei; 

Consir.l01~ando ainda que n Senado l.amhem l'Cconhcceu os 
rlircilos rins scrvcnl.uarios da CôrLc de Appcllação c .Procura
ollot·ia c.lo · Dist1:~cl;o Porleml, upprovancln a emcncla. aprescnLncla 
;íque!Je JH'O,jccl.n: 

O Congresso Nacional clocrcl.a: 
·Ar· I:. I" . .Fica abcl'l.o pelo Minisl.crio da Guerra o crc

,cJil.n especial rle 7G :ft35$2M, para pagamento aos !'uncciona
rins r.ln Gollcgio i\lililar do rtio de .Taneiro, que percebem vcn
cimcnl.ns mPnm·c;; do U :000$ annualmonl.o, ela porccnlagcm 
coiwcdirla pela lei n. ,g. !l90, 1lc 2 de janeiro de 1920, corrcs
pondmllc a r.;;;;c annn I) ao de 1921, ele accôrdo com a l.abella 
mmrxa. 

Ar'!.. 2", Hcvogam-se as disposições cm conlrario. 

~nla das sossõr.;;, 2G ·de novcm!Jro de 192:1. - Mr:mlonça. 
Mén•/.i'lls. 

c 



. -
Numero de Vencimentos Total da 

Categorias funccionarlos annuacs Percentagem 1 percentagem 
englobadamente 

Primeiro official sub-secretario ••••••••••••••••.• · 1 5:400$000 15 °/o 1:620$000 
Primeiro official . ............................... 1 5:4005000 15 °/o 1:620$000 
Segundos ofli_ciaes . .............................. 4 4:200$000 15 .,. 5:400$000 
Terceiros officiaes .............................. 4 3:000$900 20 •]. 4:800$000 
Bibliothecario . ................................. 1 5:400$000 15 °/o . 1:620$000 
Preparador-conservador ..••••••••••.••••••..••• 1 5:400$000 15 °/o 1:620$000 
Mestre de gymnastica e natação ••.•••••••••..••. 1 5:400$000 15 ·t. 1:520$000 
Mestre de musica •.. ..........•...•............. 1 5:400$000 15 .,. 1:620$000 
Porteiro. . . . . ................................. 1 5:400$000 15 .,. 1:620SOOO 
Inspectores de t• classe ......................... 10 4:200$000 15 ·z. 13:500$000 
Inspectores de 2a classe .... ..................... 12 3:900$000 18 ·z. 15:624$000 
Contínuos .• ........................................ 4 3:900$000 18 °/o 5:610$000 
Feitor ...•. ...•................................. 1 2:400$000 2o ·z. . 960$000 
Fiel .... .......................................... . 1 3:000$000 20 °/o 1:200$000 
Praticos de pharmacia .......................... 2 2:400$000 20 ·z. 960$000 
Enfermeiro . .................................... . . 

1 2:400$000 20 ., • 480$000 
Serventes-.. .................. ·~ ...................... 30 1:620$000 33 .,. 16:915$200 

Son1ma ••••••••••• ., ., • ., ••••••••••. " ...... • 76:435$200 . . . . . . . . . . . -.... . ............... . ................ 
N. B. -No total da percentagem para os inspectores de 1• e 2• classes está comprehendida a de 1920, feito o 

calculo sobre a base de 20 °/o, por terem nesse anno, respectivamente, 3:600$ e 3:000$ de vencimentos annuaes. 
Para os praticas de phaqnacia, enfermeiro e serventes só foi calculada a percentagem correspondente ao anno de 

1921, porque em 1920 recebiam pelo cofre do Colleglo, 
Capital Federal, 26 de novembro de 1921. - Mendon'" Martins._ · 
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N. H - 19:!1. 

O Congresso Nacional resolve: 
. ArL. L" Fica considerada de utilidade publica a So~ieJad~ 
Alliança Commercial dos llctalhistas, da cidade de Mace1ó, Es
tado de Alagoas. · 

Ari. 2." Revogam-se as disposi~:ões cm contrario .. 

Sala das sessões, 2G do novembro de '192t. ~ Mendonça 
,uartins. 

lttsti(ícaçúo 

Numerosas teem sido as associações consideradas, p~lo Go .. 
verno, de utilidade publica. Entre ellas, não é menos d1gna de 
figurar a Alliança Commercial dos Retalhistas, fundada em 
principias de 1920. 

Destinada á defesa dos interessas dos commerciantes re
talhistas, estabelecidos no Estado de Alagoas, qualquer que 
~íJja o ramo de commercio ou industria a que se dediquem, 
instruindo-os sobre a nossa leg'islaçüo, em geral, e fazend~ a 
propagandu sincera e patriotica do desenvolvimento cconom!Co 
d( paiz, a Allian~:a se vem desempenhando dos seus compro
missos com zelo e desinteresse dignos de nota. 

Os serviços por ella prestados ao commercio alag·oano são 
important.cs e merecedores de toda sympathia. Visam direcl.a
mente a clíffusão das boas nor·mas commerciaes, tendo como 
objectivo principal promovm· o amor e o interesse por nsse 
importante ramo da actividade, que 1i um dos ptincipaes pro
JlUlsorcs da riqueza e do progt·esso nncionaes. 

· A honrada Commissão de Legislação c .Tustiça reconhecerá 
a justiça do projecto, cujo fim 6 homenagear nma sociedade 
que, na desobriga de suas Tuncçües, 01.1tra cousa não faz sinão 
cultivar o amor ao trabalho honesto c impulsionar o desen
volvimento commercial de uma das unidades da Feclera~~rto, con
correndo, dest'at•te, para a grandeza econom ica do paiz. 

·o Sr. Pr~t~lo de Frontin (') -Sr. Pr·esidnnl.e. perli'a pa
lavra para solicitar,. pot· int.crmodio de V.· Ex., á honrada 
Commissão de Finanças que, LnnLo quanto lbc fosse permittido, 
apressasse o seu parecer sohrr. as emendas, que foram desta
cadas para const.i Lu ir projecto cm sepa1·ado, sollre a Ir. i do 
mqu i !inato. 

V. J~x. viu, bem como o Senado, que, qnando tratei desse · 
assumpto, considerei quest!io da maxima import.ai:rcia a con
stt·ucQão de casas, como sendo a solução que resolveria por 
oomploto u pl'oblr.ma momentoso que clefl'OI!La a população da 
Capital Federal. r. das cidades cm quf\ ha crises de habita
ções. 

Tive o praz(lr de vêr e~f.n opinião compartilhada. em uma 
1la~ nossas ult.imas sr.ssõos, c exposta com IJrilhantismo pelo 
illnsf.rc roprcsontanf.e de S. Paulo, cn,io nnme peço vonia para 
declinar, n Sr. Adolpho Go!'dO. S. Ex., cstü na mcsmn cor-

(') Nfio J'oi revisto pelo omdot·. 



1ppondo qüc srl pm· os la fórma se poclcrfl. tor uma so
JmploLa do proolcma .. 
w a !Jonrada Commissão de Finanças ainda não emittiü 
.o.rcccr, devido ao facto. talvez, de ter sido mandada 
Commissl'io ele T"rgislaçu:o r. .Tnstiça sobro uma omencla 
.ada .. 
,arocor desta Commissão, porém, .iií foi publicada no 
'o Cmlfl?'csso, ,iú. tendo sido, portanto, remetUdo o pro
Jomm issão elo Finnnr;as .. 
os sabem que, l.onclo ainda de voltar ú Cnmara dos 
os r!sso rn•n,iocl.o, si não houver urgoncia no sen anda
·osnJtar:i não pocloJ' havnr c!cliboração sobro o mesmo 
terminada a actna! sessão legislativa. O tempo decor

(. llastantr. longo. E teria ~ido prcfcrivel, talvez,. que, 
:lo serem clestacadns, essas emendas fossem romottidas 
•ia proposição do inquilinato. O Senado, na sua sabe
!T'Iím. Pntonrlon prrfr.rivr.J separar as quo~tõos do 
Jl'idiea das dn ot·clom cconomica. ?\Tas estas s1io pro
sendo indispensnvcl que o Governo os!.c,ia ha!Ji!iLado. 
'u inclirocl.amr.nl.r, a pnrlel', niio sômenlc, pela 'isonr:rt.o 
.os faeilitm• n. pnssihi!iclacle elo eonsl.rueQão por inicia
•acla. r!omo tambem ag·ir rlircctamontr. 

estas medidas directas, vamos ehognr ':ís festas do 
io ~~om a erisc de hahi!.aeões aggravadn. 11olo P.ugmr.n~ 
vcl r.lP ,[lüpulação, clovido ú vinda.do :l'orastoiros {L Ca
lrral. nf(gravnç;iin rpll' mais avnll.ará mcrcu da clcmn~ 
gl'3ncl11 numet·o clr easns nos l.rahalhns rm anclamenlo, 
lwlle~ar ~~ molllot·m· ns condir:ões !ln. nossa Capital. 
Jndo. srm r~slns mr.diclas. não podcr:í. ser absoluta
~snlvidn n prohlr.ma rln. i'al!.a de habiLnr;õos. Elias cli
om vrr. dr nu~:nwn!nr. E' preciso cruc o Governo possa 
I rmpn. pnm qur. pr!n menos. no meiado rio nnno vin~ 
; mrdidns ,i;í. l.nnham proclur.iclo rffeilo pralico, l'Oa! c 
r dessa :1'1\rmn a popnla1;iio nfto venha a lutar eom 

Hlr>s fllW nãn !lin i'rt·mitlr!lll nhsnlu.l.amenll!' ter uma 
al.iilfaeloria. no easo,quc ,1 rlos mais gravo~. 
vn n honra de chamar a al,tcnção do Sr. Presiden!.e 
1lica r do Sr. Pl'efeilo do Dis!.rictn Federal para o 
;ta. Lrihnna. em hora do oxpcc!icn!.r de sessão passada. 
nNlida~ devem ser votadas, e 1í inclisponsavel que, 

que ,iú. ~:~ão lei. sr,inm tomadas onf.ras providcneins. 
,vrrnn podr~t'i'J., au:;mr.nt.ando as villas prolot.arias, es
lln as eonsl.rnccõr.:; ainda nfío t,}rminadas ela villa 
1 Mm•rclial Hormrs, cm parlo, mclhornt· a si
"" nutras medidas são lambem essenciae&, 
nssivrl mesmo, que a quantia constante da emenda 
n assrn l.imrnl.o. r.m discurso, do honrado Rela to r, o 

'Cll!'esnnt.nnt.c do Jlio Granclr. do Norte, ho.ic j:i sr.,ia 
,nte. E' pre.e.iso nonsl.ruil•, r.• const.ruit• l'ltpidamonto. 
~ rlrl.rrmina elova,ãn do lll'C(:n c essa. elevação ·pôde 
1' nma instYfl'ie.icncin dn vcr·ha propostu. 
dn ma is dmlllll'nrln a snhH.:.iio, maiores serão as dif.fi-

rslns as considerações que submcLI.o uo criterio não 
nrarln l'Cla!or, como t.amhcm do illust.re Presidente 
Jissãn de Finanrins, para nu;ia boa yontnclo appello 
mcnlo •. (1!lnito bem; ntwito bem.)] 
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O Sr. Joiío Lyra (•) -Sr·. Pr·o~idrnle. as consirJ,'raeur>,; 
rruo neahnm rJI' SPI' fr•ilas pnln illuslr·n J'ntn•nsr•rrtant(! do Dis
l.t'iel.n }'pr./r>r·al. oh!'ig-am-nw n. dar.· nlg-nmns I'Xfllieneiir,; ao 
::!rmarlo. 

Mem~wo r.ln. CommiAsãn rir .Finaneas, llcsr!r. o primeiro 
nnno l'll! qrrr nni!'I!Í par.·a rs/.a Casa, nunca houvn occn8Hlo de 
clcixnr no monos Psgolnr-sn n prazo reginwnlnl )lara n. olaho
ra~•ão dos pm•ecer·os sobrr• as mal.crias quo mo são distribuidas. 

As 1'111t•nr.las a flUI' >~r rof!'t'Íl! S. Ex., me fnt•am di~lrílmi
;Jas r• l!llll'l'l)i•t'alll toda :l minha at.f.enr:ão c um r·~l.udo earínlwso 
mesmo. lr!ndo tídn orr:a;;iiin dr•, J'r!llnínclo as dísposíeões que 
conl.i n J1n 111, Pla!JoJ'at' um fH'n.ir.cl.n subsli Lu.l:ivn, q no lo;:J·on :~ 
:lppr·nya~fin da rnn íoria daquelln C o mm issão. 

O Sn. PAUJ.o u" FriON'I'J:-; - ·N•essa oceasíftn, !.ire opporl.u
nidad(• dn louvar· a V. Ex .. prla J)l'I.'Slr?.a eom que offerer.rn o 
Rflu pm•re1W. 

O Sn . .Tn,\n LYnA - Submr.Wdn o projecto {t. díseussãn. 
no plenaJ•in. 'l'omm apl'rsrntaclns vm•ías rmcnclas, rm virl.ude 
das quaPs fni lliiViaclu ;l. Cnmmissflo dr Leg.íslação r. .JusUen. 
Sü l!nulnm, :'1 nni!P foi qur f"liPgnu :ís müos rln Helnl.or o prn
cosso .r·orn 'o pa!'f'l~ef' ela Connnissirn de Justiça 8obt·e JS enll'lt
da~ na parl.r el'l! fJlH\ eomrwLín ;\qur.lla Cnmrni.ssão a1lrr~ciul-a~. 

1\'üo sou., pni.,, n culpado rir. não nHhl!' níncla cli.•l'inilivn-
1110nlr. r·esolviclo o assumplo pelo Scnaclo. n snbrccarrrgado. 
~>esi.P nwnwnlo r~nn1 ouiJ'rts ai'a7.f'!'Po, Plll.'a não servir dn em
J;arn(:o no fl!'OS"g'LIÍilll!lrln ímmrdial.o i.lu pro,iceLo, clcclarn a 
S. Ex .. qur• soli<:ílaJ'rí hojP mn~mo ao Pl'Psidl'nl.r~ du Gnrnmíi>
siio di' Pinuneas paJ.'ll d"~i~nrn· nnl.!·n .llPialm· i'ILW po;;sa, com a 
];J•rl'idnrlr r•xí:;irln ai.Lrnrlrr· :í rr<•lnmar:fitJ do l!onmdo 8rnnr.Jrl!' 
JWln Dbi.J•ieln I!'I'C]I!l'lli. 

]~J·a o rpw Jínhn a. rli7.rr. 
/ 

O Sr. Paulo de Frontin (*) - Sr. Prcsiden t.r, nM minhas 
pomlcJ•açõcs, não sô não hnuvc a menor ccn.,nra. ao honrado rr
lal.nr· ela Cormní~~ão rio Fínan{•rt.' como, an contrario, tive op
portuníclndn d\! di~Ol' qrw uma parte da demora provinha de 
ter• \!m vir·lmlr. d" !llnn das r~mendas n.prescn/.adus se referi!· 
a qucslão de ordem jnl'idica. trr· ;;iclo remet.t.ida lí CnmmisRão 
de .rnst.ír;a P r"cg·isla1:iio. 

0-Rrt . .To,io TJYIIA - Mas Y. Ex. rlíl'igc um appello IJUA 
denota niin hai'PI' por· pa!'Lc rio nclator ria Commíssão ele Ji'i
nanç•as o intrr>es:w q1HJ ollc .iii paJ,cntrou de conlrilmir para a 
rnpicla soluí•iin dn prnhloma. 

O Sn . .P.IUr.o PE ..Fno;o;oorrN - V ri V. Ex. que niio fiz ne
nhuma eonsJI!'a uo honr·ndn r•cla:lor•. Apenas appollci pnt•a S. Ex. 

o Sn .. ro,\o LYnA- E para o .Prosidenl.o ela Commissão de 
Finaním~, afim dr qno mr. ohrig·ass1J a fawr mais n.prcssnda
mcnle n par·eccr. 

O Sn. PMrr.o DE FrtnNTIN - Se n honrado relator cnt.ondcn 
assim. roí pol'qrrn rn mr.> cxpliqn1'i mal o por isso poço oxcusns 
a S. Ex. Niio Jro1rve ahsolnl.:lJTlr..nt.r, nas rofercncins qno :fiz, 

,(') Não foi rcvist.o pelo orador, 
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a menor inl.cnção ele melindrar ele qualqncr forma n s .. Ex.,· 
nem lhe dirigir ccnRura. Ao eon/.rario. Devo mesmo adiantar 
que S. Ex. teve ele rclal.nr o assumpt.o, fel-o com a maior 
brevidade c J'oi alt\ objecto de louvor o modo pelo qual em 
poucos dias depoiR de feita a rfis/.ribuição do projecto a S. Ex. 
o tro uxc a debate no Senado. · 

S6mente tive occasião de appellar para S. Ex. porque a 
·~ssão legislativa está proxima do seu termo, não dependendo 
rRsas medidas exclusivamente do Senado. O projecto /.cm d(l 
ir á Gamara dos Deputados e rJ passive! que se,ja emendado., 
Tudo isso póde fazer com que o tempo se,in insufficiente á. so
lução elo caso ate 30 de dezembro prox1mo. 

O ,sn .• To,'i.o LYHi\- O fll'o.iec.to os Leve na Com!1)issão de 
. Legislação C()rca de um mPz r não provocou nr.rnhnlila recla

mação, ao pa;sso qu·e, /.ondo chogarlo illontcm (J noHo áS mãos · 
elo r·clat.or ria Comrni~;:ão do F'innnr,,a;;, .hí. ho.ic o fHlrr.ccr foi 
1'rel ama rio. · 

O 1811. P,wr.n n" li'Hr:lNTIN- Se V. Ex. deu es/n inl.erprc
/.a~ã.n •:ís minhas pn i'aVI'UR, Jle(:.n-1 h r. eles culpa>;, p-oirs, r'l\p il.o, não 
.Jlom·p absnlulanwnlr D mrnnr inlui/n de cc,nsm·a a V. Ex., 

O Sn·. .Jo,'\o LYRA- Snrr muito ponJ.ual no cm\1primonto 
dos meus r/1)\'CJ'f'S: por isso cX1t.ranhei a·s palm,ras da V. Ex., 
:Nunc·a drixt•i r!sgot.ar-sc o .prazo rr.os-inwn/al pat•a t:la1• pn.rccer: 
;<oh r c qual•qner· pro.i ccto. 

0 rSn, PAULO DE FnON'I'IN ·- 'E·I'U O CfllC f'll I inha a dizer., 
(J/u i lo hr•m.; muito lwm.) 

O Sr. Alfredo Ellis (') -81•. Pr·rsirlcn/d~. a pi'O])o;;i/.o da 
rttWR I ii n qn r ueaha c/"· ,;·rw IPva:n J,:lll.a; cn I r.nrli rio nli'U dever, 
p:U'.' PRelm·rcr.r· a si/..rrar;iin. DC•eura•r a /.ribruna, cm primeiro 
Jog·n:, pa.1·a rliwr· an Sennrln. r pot• snn inLrr.mnrJio ao pair. 
inl.r!iro, 11 que i.PPm sirlo os s·rrvi(;os iH'ast,a.rlos pela Cnmmis;;ão 
rlo .F'inanoas,. a ·presteza na cX1pecliçüo rlr11s parpci~ qnc lho sãQ 
rmv.iarlos c quo ali i. ab~cihll•am:cnLe, nã-o ~iío guardados, como 
m•am anti.garn·mür, nas g·avr/.~s rJos rr.la/ores. 

Po·ssn aJ't'iJ•.mar qur., ~c/.ualmr.nLr., não r.xi~/.c <thAoluta
rncnLo na ·Cornmissüo rle .Finança~ um sn projecto que alli 
lenha rJ.cmo.rmln pm· mais rir. qninzr rlia•s, sob rcsct•va, osp·c
ranrlo J)arr.cm·. 

Agora mesmo, apr?.UI' flr rmt'crmo, r. grav.üm()nl.e, o Se
narlnr J.J•inr.n Machado não /cm r'lilixarfo rm a/.razo os papeis 
que lho Lcr.rn sido O:\\perlirlos. Tsso quer diz•f!.r, porlanJ.o, que 
a Cnmmissün dr Finanças /rm cl!mprirlo r~t.rict.a r. pa/.rio/.ica
mr.n/.r. eorn SI'US rlí!\'Cl'PS, 

Dada a Pxpl icar;fío qtw :wa.bamos rlr. nu vir Jll11o Sr. Paulo 
rir. Ji'•l'Ontin, 111P.U ]W!'7Jarlo amigo, SObi'P a PI'O[lOSiÇÜO da Ca
!llUJ'a l'P.frl'rn1.r. ao inquilina,/.o, julr,n que o 11111\1 llmincnt.o 
ami:::n, rcla/.nr elo Orçamr.n/.o fia 'Fiazrnrln na liommis.são d() 
Finan(:ns . .81• • .Tnfio Lyra, não dr.vr mais tr.r c\Sc.rupu,Jos em 
não quNP.rl' onlit.l.ir pnrrcor sobre C!SSP. aS•Stl111PI.o, sobrrl.udo 
r.m manl.r.r o Pl'opo.sH·O 1'111 qu(l es/.aVla rio dcixa.J' rlr co.J,Jaborar 
nrssa lni. /.an/.o mais qtmn/.o Jnrlos nrí~ rnconhr.Mmos lltn S. J~x. 
grnnrrlc com.petnncia r rn]la'fli.dadr: (Apoinrlos; wuit11 IH•m.) 

c•) Nüo foi Nwislo poJo orador. 
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lntci~pclla.ndo, nesse ·sanl.hlo, a opinião do Lodos os .meus 
:Collcgas, ·a;crcdit,o que S. Ex. nbanclona.r(t esse proposi,Lo, e 
com •a P'rcsve~a a .que .iú nus lmbiJ,uou, durtL .seu parecer sobro 
as emendas rupro:;onladas ao pt•oj•,cLo du i!l'quilinrulo. . 

•Dad·as as explicat,ües do llCisso i llusl.re collcga pelo Dis
tricl.o J!'edei•ul, ou, dosl.a tr·ibuua, J'O!:l'O ao nobre Senador •pelo 
iRio Gmnde do Nol'Lo que t•eccba es~a:l euwnda·s c, sobi,rJ eHas, 
omiLla O seu paJ'CCC•l'. 

Era. o que cu l.in!Ja a dizer. (Muüu bem; muitu brnn.) 

OH!DEM DO DIA 

Cltli:lll'I'O l'Ail,\ OS J.WWIC:IOô IJO I:ONW\Ei:iôO NAUION,\L 

3" cli·scussãu da propo~ir;ão da Camam r.Jus Do,putado;;. 
n. 1~0, de 1\J~J •. que au•loriza o PI·c:;idenl.u da lhlpu·blica a 
abrir· credito:; aLé a i.m,poi•Lanr;ia de U. 000 :000$, pa.ra a con
sLruccão de dois ud.iJiui015 de:;Li·nUJllos ao Scnt1clo c ú Ca;mum 
dos Depu Lados. 

O 81·. Miguel de Carvalho- PC!iO a palavra. 

O Sr. Presid.ente- Tem a palaVl'a o nobre Senador. 

O Sr. Miguel de Carvalho ( • 1 - '::::.1· • .P.residcnLe, em a;nnos 
anl.cl'iPJ'f:lS Livo uccasiãu de IIH) manif-e;;Lm· . .por divel'll•as vezes 
sobre a rupplicaiilí:O do:; diniiieiros publicos cm eonsLrucçõos 
trabalüos que não r.wam de ntvLurez•a m·g·enl.e c, e:;poci·almcnl.o 
aquelles que me pa.rcciallJ s·umpl.uarius. 

Essas t1piniõ0s constu:1n dos Aumw8, c ou não v.irci ag:om 
abusar mais unm vez da pucicncia do Senado, t•onoval1clo-oo. 
·Penso que desde quo a corrente cava o leiLo por onde Lcm 
de ·passar, não havendo r c cursos [>ara. a:ppôr-liN3 di.quo, o que 
~ prudenci·a manda ú lastimar a orietnLacão que Jcva, cm uma 

·quadra de LanLos emiJWI'aJ:os n de ·LanLas diffkul·da;des finan
ceivas, a applicat•cm-sc des·Le modo valiosas quantias. 

Esl!tí, por.J,anl.o, t·c:salvado o meu modo de pensar, quo é 
hoje o que t.ll'n hontcm, ac•hando qLte nós devemos rcs:Lri[Jgir 
aos gastos que absoluta o rigorosarnente seJam necessario:~ 
para aLt.cnder a serviços novos. 

Acc·ei.la a. siolLJaçü.o pontm a qual não me posso hwanLar 
com provc,i·Lo e cujo re~ullado seria, simplcsmenl.c, enfadar O· 
Sena.do (niio apo·iaJios), acompa;nho a com·enbe, ern termos, 
.isto é, t~;provcitanlio-mq da I'Wpidcz com que vão as agua:s, 
axfím do ucllas eol!oea,· mal.erw que me parece, si não de 
maior proveito, pelo menos rio ig·ual vwnla!;'enm pa.l'u aquillo 
que Lctrm c.m vi•sl.a ar;; disposil;ões da proposição que osl.tí c.n1 
discussão. Po1· i~sn, vou apresentar uma monda no senUdo 
de, concomila.nl.ernenlo com as mngcslosos eclificios que viin 
ser le\~runLudo:; eom u cliHpcurlin de ·!2.000 contos de rúis para 
a insLallac;ão elas cl uas Casas elo Coivg[·cs·so, ser leva•nLaclo um 
~crceii'O que al,lcnda a uma outra ncc,cssidade que Sll'PPOnho 

( ·) Não foi rGvisl.o pool orador. 
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~m· Lilo 8YilllliLLlJica, ~i uão llllds, tlu 1]Uu o dooLinu· uadu UO:!! 
udi l'ieiu.o cm <JUúol.ãu, 

O teJ·cdro cdi.l'iciu tJuu, pela l!'llWIIda, do~:wju que :>uua 
i;Uli'S[J'llidu l.el'Ú UJII J'i111 uLil.iS,;imu u l)tli'ÍUUSO: tiUJl'lt JlUI'U ll'lll 
liu~pilal, Basluriu ()llllllllc.iat· e~J.Ij pun8tllnenLu, pu-t·u úu untu
'''iiu eskn· ueJ•lu de t{Uu a minlm ulilll'lldu somi, huiJil I'i!llülJiua. 
[Jl)l' V. Ex. o lJU·l' todo o 1,:;una·du. 

Al'hn do c~cluJ:·e~;er ínLcit:amenLu o uti::>UliiJ)Lu, I:UllV~trt 
IJUc su ilJam os Srs. ISunado!'l!s q uu JJeo·~u Uu[li La! tiÜ Jra um 
lJo:>piUt·l Lleslinmlo a t;l'it~lll.'no, u qual, JlUl' Huu ucuidoil'i.al ool
luuução no Mül'l'IJ do IJU:StuHu, dun[I'O l.'lli ]Jl'UVI) Lcl~Í de uos
(tjl j)U•l'UCIJ l'. 

A UaviLal da llcuulJ!iea uão 'Púllu l'i·c.at· ncsl.a situa~ão 
ell! LJU() .i<i eslu\'IJ muitos auuos e da qual a 1 ilJct·l.ou a 8anLa. 
Ua~a da c\li·sct·icuJ•tlia, cuwaLando uma /:l'l'tmde PtH'tc do ~cu 
vMriJIIonio r•at·a cunsCrui.r o rwimoü·o o unico lwsviLal outlc 
:;ãu J•ccui.IJiduti rncninus u mcninuti pobre~, JIIUllol'es de :W 
·annu;, onde t·ecdH~IIJ ~uitlatlos llloclicus o IJ.Íl'UI•g·icos. 

Dig·o !Jittis a V •. I~x., 1St·. PJ•esi.donLe, quu u 'St·. J'J'IJI'eil.o 
do .Di8LJ·iclu ,,,l_oc/cr·al YUIJ .l'icar SÜ!'iamuntu crnhat·a1:adu, quallllll>_ 
Livet· tlu ,LraLa.t· da lluSaJll'OfJI'Ílll.:fi.o du elliricio unde runcciona 
u llt~spilal l11J ):;:'iu Znchu.t·ias. _ 

:\'Uiil jll'IJCÍSO dClilUJ111LJ'lll' ,"Cji.ll' 'lillil I) 'pussi.vel ÜIJIIIOJiJ•, 
l'aJ.t!J' dl!,,a•ppar~:cer li!Jl esl.tll•eleeiniiJIII.u diJ~::m ut·ueJll. 11o !LJ.js- · 
lt•Í·uiiJ J.f'i)([CI:al, SCJIJ llli·u da'l' 11111 ~UIJCC'dUilúl.l, 1.mdu <SrJ 11/:i'11SU
Jlwlll <.JSStlS CI'ÍUIII;Ws. .'úiu !JIJSôU JJlüSIIIO CUilll,ll'U/iOndut• l}UO 
lliUÍ~ d() cem 1.lcs~es pcqueni,nu~ inl'enze.~ .l'iquem ao :llnmclono • 

.\ min'ha enwndu. pob, ll.'m JIUI' fi111 hahililat· u Gu1•et·no 
cnm o,-; rneins IJL'Cuisos optwa. wm a rapi.dez que J~u.Jc!;·at• co.n:.. 
wniuul:1•, IJOlltill'uiJ· 1.• in:;l.ulhll' lllll novn liuspil.al inl'unLil 
dr.•sl.inado · tiqunlles [lCl(jueninos SI!I'CB .que, Jtes~o momento, 
cslãu amca1;udos do pCi'det· n unir;o amparo que m!Ui Lccm.

1 
A tuinl!n emumla esL;i .J·edig·ida no~ seo;uinLell lct·rnu,;; 

' « :\1'1.. J..'iea i;,;ualnWli'ln aul.uJ'i;r.ado o Pr'l!sideuLo 
tia ltupu)Jlica a abJ'ÍI' 1Wcdilu al1' 1.000:0011~ •IJUJ'tt coH
,;fi'UCCão du um l!dil'icio de,;l.illa(lo a ho~pil.ali%Ut· 100 
'llilllliJl'es d11 lü anno,;, 1• .no quul lliu scrt•rü, datlu Lt•al..a
Ilienlu 111Udit:tl C CÍL'lllteiCO.» 

·E' IJs:;a IJfllünila fllW tenhu a hOJH'll üu uprcsontm· a1~ 
vrojeulo. (Jlu.Uo ·bem.) 

V1:JIJ ú tlH:,;a a ~el:ru intc 

.\ccl'escenLe-:<c: 

At•L. Fica igualmente aulor·iY.udo o .Pt·osi'llon Lo un llt!-
Pll·blil:a a alwir CI'L~lii.OH l\[1) !.OOO:OOll.'f\ PM'!I tt ()OllSkucnão 
do tl!ll edil'icio de·.~l.inucln n lJu.~pilalizaJ' :LDO nwnu~·es cl0 ·,10 
annos u nu qual J.IJC.~ sel'lt dullo LraLamc.nLo nwclico-ci•rurgico .. 

'Sa<l:L elas ;;cs~üe::;, !!G do JIDY.lllll]JJ•o du 1021. - Mi(Juol de, 
Uu1·vallw. 

O Sr. Presidente- O Sr. ISionwdor i\U.g,ücl elo Cal'valho 
leu a emenda que a}.)re&e.o.la ao projecto em debate .. 
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JJevy. put·,ÍIII, in.J'ot'lllill' au ,l,nni·adtl ::ltmui.lot· que a 
UlllUJlr/tt llfi.11 [t~lll llt.'lliiUJlJa l'IJIU!:<iu CIJIII a [JI'U.jJO~if;ÚO que I"LiÍll 
da üanml'a. 

•De llCCÚI'du IJUill us ari•S. J.\J 1J J\U usla UllW!lÜU. tilÍ ]JIJ
f~Ul'Ü sr.•J• aeceil.a .pam euitsl.iluil' IIH'u.ieclo um SL•[JU!'Ullo.: 
b. Bx. devo J'azer UIII J't~quel'imen:lu neslll ~enlido. 

. O 811. JiliuiJllL JJE UAIII',\1.110- Pe~:u u. V. l~x,, ·;:;~.·. l'·l'C-
SldenLe, ljl!IJ IIIIJ infOl'lJJIJ do I]UU diS[lÜI.ill1 ütiSUS lll'Lig·uti, al'im 
dll podl.li' eu eonfot:nHH'-·llH.l uu .. ui:io cum cssa inllll'·[Jl'CLüQÜO 
a ullcs dada JlOl' V. Ex., 

O Sn. .l'HJ::::iiDE~'J'll- Dit u arl. :I. H: 

. « Nãu . polle11i ::>er apresentados, olll prujcclos de 
lltlet•l~S\~e mdiviclual ou local, llJllendus que visL•m c.f
fcilo geral, ou coln.prehcnda ptlS::ioa on cousu diversa., 

Puragi·aphD unico. Excr!pl,uam-se da dbposioão 
dos lo ::uüg'O os· ,pi·ojeuLos cuncoctomlu n:mnisliu, ao,;. 
quue;; pode:m se,· acce1tas· ·uJllenllus abNiingendo aclos 
o pe:>soas rlil'f't!l't~lll:es . 

. \l't. •f.Hi .'Ião Stll'Ü" admi:;,;i\·eis t!lll qualiJUCr diti
cussão. e!lwn~as uu addi l.iyu:; que uútJ Lenham hnme
cliul.a rülat)ão t!Ulll a llllll.t!I'Ía de que se f,ral.ar .» 

O Sr. Miguel de . Carvalho- Peru a valtt\'·J·a. · 

O Sr. Presidente- 'l'L•tlt a pa.lavra tJ uo!Jt·e Senador. 

O Sr. Miguel de Carvalho ( •) - :Sr. Presidente, ouvi a 
loiLura que V. Ex. i' c~ dos ar·~ig·o:; J.'egüncnLacs e tambc11t a 
oxulicação. · 

il\Ias V. Ex., hu do :JIC·t·mibLit• que nw uão contl'orine !JOlll 
· a J•cs.peiLavc·l inl.crpreLa~ãu (JUu V. l~x. dú aos LexLos d•JSsos 

doi8 arligos. ·• 
Onde ú quo e:M~ a tl isparhlade cnLrc a llltlb~r.ia da minha 

emenda o a da nroposicüo 'I 
A Pl'O[HJsii'io ostaht.Jecu nmu alli.(H'izaQi'in ]ltll'a aiJtJ!'I.UI'aS 

de crediLus al.tl u. quanl.ia •lf! 1:! mil cunl.os rpara a col!~'Lt·ucc;ão 
do lldiJ'icío,; clesl.inados au iCougre&so Nwoionul, rupt:esenlado 
pcl<iS duas Canmrns. 

I~' esl.e u conLcxtu da rwoposiçüo. 
l'olll'tlltl 11\0I.ivo cm um;t pc·opositJi'iO que visa tntl.ol'izt1t' a 

almrl.ut·a ele ererlil.tl pm•a a con;;l.t·uet~o di) (]ois e(]ificio:;, não 
podoi,(t SIJI' adnlÍ'LUda uma e.mcn•da Cllll que se propõe a ahcr
Lut·a de crctlilu .Jnu·a a con;;.l.rtw(;tw do mais um cn1Lro? 

!Então esses dois cdificios, pelo destino que lhes ,; eludo, 
1'ícum eullocados na situnr;üo i~xwpciotml i.lc nãu se poclm·cm 
irmunu.r !JU!l1 qualquer ouf..J·o qLw se enl.tmrltt dever consl.ruirl' '/! 

·Pcrdõc-mu Y. ]~x., :St·. Presidente. Não sei. ·fazer a dis
lincc:ão enlrc os eclificios rl·cslinaclm; ü;; rlnas Casas <lo Con
g·t·usso u qual•quul' outro liosl.hmdo tl cs.l:t) otl ;~quolle 'l'in1. 

C\lcsmo quando nüo me nssiglisso o t.lireHo, que vuHho do 
1ll'OtJUl'Ul' juslil'ioa:t• .peNHtle V. l~x. e u Senado, cnLenrlo que 
V. JEx. lcm a sut< ucçúo rcstricl.a pelo Reg·imcuLo, mas que 

:cl. Não foi rcvi~to pelo o~:a!'lol'. 
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o Se.nn,tlo, na sua comprelwmiio, tem uma nccão mais_ lata., 
Qun:mlo mesmo, repil.o, fosso admissivel a inLcll'prctaçao do 
<rue ao lwclo dos dois palacios para o •Sicnado c .Camn.ra dos 
Deputados não se podia actmi Llir mais nada quo fosse do 
IUtilidaclo lJUblica, ao menos quo os Srs. Scnudo•res abriss'i:l~ 
uma excepção para este ca•so, vot·quc nenhum vexame podia 
ihaver nos seus corações, .pct·milLindo que ao !·ado dcss~·s 
const1'ua um terceiro desl.inaclu a un1 ho~[Ji·tal capaz do ag·a
saJ.haJ• os i.nfcliws filhos dos nossos co·ti.cidaclãos, que não Leum 
I!'CCUél'sos para Lratal-os em casa. · 
· !RepiLo, não sei ondo a cliliferenc;a entre r•dtricios c n~o 
compil'obcndo porque onde se lr·n.ta da consLL'Ucr;ão de do1s. 
l!lão se.ia possivcl aclmil:l.ir a construccão de mai·s um, dwndo 
para igso rectn·sos ao poder competcnLe. .que ú o Poder 
Exccut.ivo. , . 

Isl.o, •Sr, PresiclenLc, qunnl.o ao primeiro arl,ifd'O elo lle
gimcnto, quo V. Ex. conr a acostumada hondade f!Ue me 
dispensa fez n favor de ifl·r·. 

Quanl.n nu seg·undo, lambem não vejo a razão que ,jusLi
~n.que a não act,eil,a()iío da ernnnda :'t pmposição. 

•Não l.r.Jlllio pt·r.esenl.cs os nrligoB, não os li, apenas ouvi a 
leitura t'cila flOr V. Ex .. ; ·mas do que !)UVi, não mo parece 
rpoder provalce,•r a opinião de não' dever· razer parte dessa· 
proposioão a nmt•ncla ()uu cu ':luàmcLLi ti consideração do 
Scna•do. · 

Pat·ucetHne ouvit· V. Ex. li!t• a cxpr·essão «easos pessoacs» 
no l'im do segundo at•l.igu. ~ão fJci que casos pessoacs possam 
ihaver, qrtaado ~u (kí ao Govct·no a autorização para abri.r cre
liiiLo, afim de nmndar· consl.ntir um cdifi.cio <Joiie, pcr.toncendo 
ao prop~·in Govcr.no. aLlondc·t·ú a Uina ncce·ssidoado publica. 

Qual t! a siluucão [JCB,;oal ? (Pau .• w..) 

•Por que são aclmittidns criancas nesse cdi!'icio t (Pausa.) 

!lias nós outros, quo aqui no>~•acha~mos, tambem somos 
indivíduos, quer no ~cna<lu, quer· na Camar·a dos IDe•pui,ados: 
a iclcnlidade ó a nH~&ma. Vão--se razc,r os rloís palacios, 11am 
que o Poder Legislativo, ropr·cscnLn:do pelas suas duas Ga
maras, possa funcciona.r. 

Que pr•o.ponho cu ? Que n Chel:c da Nacão Ji>quc habili
Lado a mandar co·nsl!'uir novo erlificio, onde se,iam admiWdas 
as crianças, quu n.•h.i i:rão. l'f!ccbor socco.rros. 

Não me lembro do mais n.Jguma ·consi~Jm·acão nriunda. 
âo'ssos arti.go;;, pnrquc llã·o 1guardei tudo de ail.iva. V, Ex. 
sabe quo não ti .passivei a um homom, na minha cdadc, lc•t• a. 
promptidão de mémm·ia n a facilidade do resposta que pos
suem muil.ns outr·os collcgus meus. Já ·li quo os que He abei
ram dos GO annos pouco porlt:m pt•ocluzit· .. Ora. cu não me 
estou abei·t·ando mais dos 60 annos, po~q.uc ,iú mo dasabcirci 
l:lcllcs h a mui! o tempo. Tambnm não 11111 abchrci dos iO, por
que dC'llcs ,ití me estou rJosabcirnndo, Tenho, portanto, a eon
:Sciencia clm n do que esse eoner.il,o é provriloso pam todo~ 
aquelles que já se ac!J:tm na minha cclaclc. IMaH ·nem por· isso 
eu perdi o espirita, o sontimo·nto de irtlil,ação c,. quando vejo 
am uma Caso. como esta l.anlos c tão bollos lulcntos, tanta~ a 
tão grandr.s one!'gias se lovantat·cm em defesa das bollas .f!Ull • 
sas, eu, não porque possa cmpr•egn1• esforços proprios, mas 
como reflexo desses esforços dos dignos Senadores, procuro 
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imitai-o~. ag-indn cJ,~ nr•,?àrdo com os meu;~ I'Ceur·,;os inLcllc
ctu(l.ad, no sent.ii.lo de hern servir :'t na(:ão. 

•Por ís~o. St·. Prcsiclcnte. foi que julguei que a emenda 
.;uc eu aprose,llei ú proposiçilo seria bem recebida ,:1clo ::iC·· 

·nado. 
Aeabo ele clnmonstrar QUe Plln nfw infringe o Hef:rimon).ú o 

não ficarei descontente ~e V. Ex. mantiver a cteliheração to
mada, e o Senado a Oti[JOSU.I', JlOi'Clllo ahi encla mn elo nós t.or(L 
a ·conscicneia de l1nvcr cumpr·ído o ~ou dever· - ou, Jazendo o 
que fiz.: V. Ex. e o s,~nado, fazendo aqui! lo que entenderem. 
(U!tilo ÚCIIV.) 

O Sr. Presidente - Xinguem se manifestou contra a 
irlr;a do honrado Srmaclor e, muito menos a Mesa, ou quem pre
sido a Cas:J, neste momento. 

S. Ex. engana-se, quando imagina que alguom se l.onha 
manifestado cnnl.ra o qur. so eonl.óHJ na cmcndn. Nüo ó assim. 
O Regimento ó que se declara infc!iso :í eme.nda. 

A id?:n,, apresentada '[leio honrado .Senador, estou ccl'lo, é 
ar:ccila por lodo o Senado. 

O honrado Senador, npr~zar tln. ~ua oclade passar dos 70 
annos, não devo imaginai' que só S. Ex. Lenha coração bas
lutlle gr::mde pa!'a mttrir piedade pelas crianr;as . 

.O Sn. l\IIGUEL Dll CATW,\LHo - Não l.enho essa comprellen
são nem essa pretenção. ·Acabo ele diz.ct· que todo o Senado 
pensa da mesma maneira. Não disse que V. Ex. tambem ti
vesse repellido a idéa. Critiquei a interpretação dada ao ne
gimento, isto é, mn,nil'eslei-me no sentido de que não estava 
l:omopr(Jhtmdida a minha emenda nas disposições quo V. Ex. 
fez o favor de ler. 

O Sn. PnEsmm;n - [lcpilo a leitura pura justificar o 
rirocedimento ela Mesa: 

~Nü.o são adrnisslveis, nrn qualquet· 
emendas ou adclitivos que niia não tenham 
relação com a matcria ele cru e se tratar». 

discussão, 
immcdiata 

Ol'a, um hospital paPa cr•canças nilo tem absolutamente, 
relacão com a ma ter ia em discussão, •CJUC é a ,construcção do 
edifícios para os dous ramos do Congresso Naci~nal. 

O SR, J'o,\o LYI\A - Pec.o' .a J;HI:lavra. 
O Sn. :\IiGUEL Dll CARVALHO _... Trata-se do ecli!'icias com 

tkstino que o Congresso lhes vac dar, Ora, a emenda manda 
allgmcnlar a verba paro. a cunstrueção de mais um cdil'icio, 
tumbcm com destino indica.;!(>. 

o Sn. PnESID!lN'l'E - Não h a rclaciio alguma. E a boa 
vontade da Mesa aLtingiu ·o limite maximo, insinuando que a 
omenda pode ser acceita al'im do constit.uir projecto em Re
parado. S. Ex., porém, não quiz comprehcnder assim e en
'Lt•nclcu quo devia pôr cm duvida a disposioão regimental. 

10 Senado entretanto celibcrarú. sobre a emenda como 
entcnacr. 

Tem a palavra o St·. Senador J'oão Lyra. 

S. - Vol. VLI 32 

• 
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O Sr. Joll:o Lyra ( •) -Sr. Presidente, fui o rela LO!' do pa
recer da Commissão do Finanças sobro a proposi(;ão que ~u 
discute, o á qual o meu honrado amigo, o illustro rcr,J:usen
tautc do Estado do llio do ,Tanoiro ... 

O Sn. MIGUEL DE Co\1\VALHO -. Muito agredccido a V. Ex. 
O SR. Jo.\o LYn.A - .•• apresm!Lou uma emenda, tor

nando extensiva a auturiza~ão á consLrucciio de mn clliJ'icin 
para um ho·spitai. 

Penso que, conforme o Jlegimento, havendo ~ido vuLada 
urgencia para a pr•oposicão, a emenda, mesmo acceita pela 
1\tesa, não fará voltar o projecto ·á. Commissáo, tendo de ser 
por isto dado parecer verbal. 

Venho, portanto, opinar sobre u. emenda do nobre Sena
dor Sr. Miguel de •Carvalho. Julgo que seriam conciliudos os 
respeitaveis escru.pulos do llresidentc com os desejos do il
lt:stre l'CI[llrcsenlante do Rio de .Taneiro, acccitando-se a 
emenda para eonstituir ·vroje~lo em separado. 

A Commissão, isto é, o Relator da Commissão de !finan
ças, desde já opina favoravelmente sobre a emenda, ncstaH 
condições, isto é, que seja approvada c pu.sso a constituir pro-
j.ecto aparte. • 

A pmposioão visa determinar providencias . sobre a con
struccão do eclificios para a installacão do Poder Legislati
vo, e tem portanto um fim especial. A propria origem do 
projecto faz perceber que se trata <!e solucionar um caso dD 
ordem particular, pois procede o alvitre da acção conjuncta 
da Commissão de Policia e da Commissão de Finanças da Ga
mara dos Deputados. 

O desejo de accelcrar o andamento da medida que plei
tea, que outro não é, CI'eio, o do illustre representante du 
Estado do Rio de Janeiro - será a~tendido ~esde que Geja a 
emenda votada immediatamente, constituindo projecto em se
parado, pois avança assim um turno regimental da dis
cussão. 

Submett.o, portanto, á apreciação de V. fu:. esta soluçii.o, 
que me parece, não irá infringir o Regimento e .quando muito 
poderá ser traduzida como uma intenp.r•eta~'ão liberal dada por 
V. Ex. á disposicuo regiment"al, attendendo (t importancia do 
assumpto por que tão justamente se em;p,enha o illustrc Sena
dor pelo Estado do Rio de Janeiro. 

Tenho dito. (Muito bem.) 
' 

O Sr. P1·asidente - As minhas observações, anLcs de RI' I' 

submettida :í discussão a emenda, eram nesse sentido, o V. Ex., 
pessoalmente, conhece o meu modo de ver o assumpto. Portan
to, o honrado !S'enador pelo .Riio de .Tanêiro não tinha razão illara 
fazer as obscrvaoões que fez, muito menos nos termos cm quu 
as fez. !Eu acceito a emenda. para conslituiJ• PI'Ojectu em se
parado. 

O Sr. Miguel da Carvalho - Pec;o a palavt·a par(l uma ex
plicação 1pessoal. 

O Sr. Presidente ·- 'l'ern a palavra para uma cxplicar,fio. 
pessoal o <Sr. Senador Miguel de Carvalho. 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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O Sr. Mtaucl de Carvalhn ( ') (/lam uma m:plicar,·•Jo pr..-.
:Soal) - Sr. Pt·esíclente, V. Ex. di;;so que cu não f,inha o di
reito de fl!?.CI' as obsurvari5cs que fiz, o mui to menos, nos tc·r-
mos om que as t'i;;! ' 

Não me di~ almolull!mcnf.c a uunscicncia qua. cu, oc
cup:mdo esta l.t·ibuna, livessc pr·uceclido de J'orrna a úosrosP.oi
.tar a pessoa do digno Vicc-PJ•csidentc tio Senado. 

Divot•gi da inlerprcf.açiío dada por· V. J~:t. !Jclas razüos tJUI.l 
· apr!!scnlei. Achei CJLte V. Kt. ~e suscat>libilsou sern funtla

meuf.o. 
· Dissu f'. rnanLenhu: a tlisposiçiio .rc::;imema:l não abrttngc 
o meu casu. Dcoculpar-mc-ha V. E:x. que não acho razoa
vu! sua it·ritaciio; eostumo, quando falo. empregar termos in
capazes úe clesperfar irritacao; procurando a t:ldos rcspaitaJ• 
para ~c r respeitado. Por isl!J, n1agoou-mt~ o modo por que 
:V. Ex. respondeu 1i~ minhas poncleraoücs. 

O Sn .. Trú\o L1111.A- Peco a V. E:c. liconr;a para nm apart.c. 
Atlenas ha nJ caso um rttt.i pro quu. O illustz·c SI'. :Prcó!idcnf.e 
não tí contrario 'li emenda; pÍ:>~;;o lli:;lo dar o meu te~Lemnnho. 
Jlurqu~. foi S. Ex. quem !;uggerill qtHl a tllllCnda fo~sc a:ppro
vac!a para constituir· pro,icclo cm :itJParaclo, u isto mesma 
mandou lembrat' ao J•elaLor' awnselhando-me que opinas~e 
nesse scnliuo. A:; consiucra~tlf!S cntãv feitas por V. Ex. po
.diam fazer suppo'' que S. Ex., 3 St•. Prcsiclcntc, era conf.ra
·~·io {t emenda. 
. O Sn. Mtau,;t, De Coii-1\',U.llu- :-lingl!eHt pódt\ .~UllPOt' ist•>. 
llesde que. o Sr. Pr-esidente cilou aJ•tgios do RegimrJnl.o. E 
'POt' não me confol'mar· cnm a intct·pr·et.acão uada por S. El:. ,. 
t; que ou venlt:J tletnonstr:u· nfio havn razfio fnndamcr:l-ácla 
pai'U que sn dando -runrJns para a const.r·uccão de dous et!ifi
cios, com este ou aqucllc fi'esf.inn. não se po~sa emenclat• il 
pt·oposiçfio mandando conslrnõr mais um, (jUC f.inha um ou
IJ•o desUno. qual o que cunsl.·t da minha emenda. 
' VV. EEx. hãn de desculpar; mas fa7.em tantos anno,·qu•J 

.. ilt!IIIUS•~io os livros de philosophia. (jl!e é muil.o po~sivcl que 
.n~f.ejan1 esquPcidos e oblíl.m·adns nJs pl'incipios rec·Jmmen
'dadn8 pela J.ogica. Ma~ issfl nb;;nlufamenlt~ não pód1\ •mtrar· ua 
minha compJ•ehen~ão. 

Agor·a, dizer· V. Ex., Sr. Pre:>itlente. qne eu adop!ci uma 
J«.irma de• maneira a causar cleRagradn. lenho peznr dtl as~im 
haver ;woeedido, mas nfin o fi~ nom om conscioncia, nem corr. 
~sse prop.Jsilo. . 

J~ra rc auc cu linha a rli%er·. (Jlnilo lh:rn.) 
,; 1~' oncerrada a discussão. 

'• E' approvada a emenda riu í'r. MigufJI rle Carvalho, q1tc 
J:tas~!l a consf.if.u h· o pro,iecto n. 42, de ·I 021. 

_ E'· approvada a pr•opusic;ão, que '·ac ser Sl.lLmct~it)a á san
ct.au. 

:t• tli~cu~,;fin lla Jn•op·osi(:.ü.o da Gamam dos Do1tulatlo.~ 
n. I OJ, de HJ2J. !JIIO 11lu·r., ·pelo Minisl.111'in da. Guot-ra, um 
rwr.tlilo OSJlCeínl !lu to :\17<i$1!Ji!, JHIJ•a pagamt!nto do quo ó de
:Vido aos c:tpilães Euclydes .Pcquorto l.l oul.ro~. 

Approvada. ---n Não rui rcvi~lo lJelo Ortii.!Ol', 
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. CI\ED!TO P.\!lA PAGAMENTO AO C.\PITÃO J0,\0 DE CAitVALI!O 

3' tliscussrlO da proposicão da Camara tios DepuLadus 
n. qn, de 1 ~21, que abre, pelo ·Ministerio da Guerra, um 
c~cdJlo cspecwl 6o 8 :50:?$.175, para pagamento do que é do
VIcio ao capilüo Joiio Ferreira elo Carvalho do differcnca de 
vencimentos. ' 

Ap provada; vae ser submcLLida â sanc,;.ão. 

' CllllD!l'O PAliA ,\ l•'AUniCA DE f.'El!HO VI::. ll'ANEM,\. 

3' discussão da proposição da Camara dos Dcpulados 
n. 103, do 1921, que abre, pelo Ministcrio da Guerra, um 
credito especial do 252:511$587, para pagamento üc despczas. 
da Fabrica de !•'erro de Ipanema. 

· Approyada; vae ser submcllida á sanc,;ão. 

MJl!,I·IOI\lA DI:: rn!"'•.i!t'-IA !li: CoAQUI~I l101lEIRA DA ROS~ 

2' discussih dn pft~fiC•t:iÇnc .da Camara dos Deputados 
n. 10'i, ele H•21. qu~ r11n!lda comiderar como reformado no 
Jl•·slo d•) 2• tenente do (;r.rpll d~ Machinistns Navaes o. sub
ajudunto do me~ mo Cor r•• .. Jon.quim Moreira da Rosa. 

Ap provada. · 

2' clisrmssiin do f.•l't,iccLn du Senado n. 38, de 1921, llc-< 
curando CJL'C u · refOl'tna ct>nendld:! ao cabo do Corpo de Bom ... 
beiras, João de Aran.ic l:'orle,., será de accôrdo com o artigo 
·J57, do reguamcnLo c'!~te baixou com o decreLQ n. !!.0~8. da 
i!Hi. 

Approvaf1a. 

llllfPfiE:::n~m -\ lliHiC.(!JAÇ.~O CO~IMEfiCI.o\L 

~~·~·--· '; F{ I 

3' discussão· tia f,ll•r:••>.icüo da Gamara dos Deputados 
n. J lf, de l!l2l, ou:o,,it.(l!ICio a .~ssocia1;ão Commcrcial do Rio. 
de Janrmc• n contrahir um Nl!iWCSLimo até a quantia de réis 
1 o. 000: ooo~. para a•npliacfin d(> edii'icio de sua sédc. 

Approvarla; v:l() sct• "ul!llwllida á sanccão. 

l•'AVIJIU:S AOS Jlllnnmnos DAS VJC'I'IMAS DO «SOLIMÕES» 

2• uiHCU35Ü('I do f•l'('jt'clo ci•· Senado n. 100, de 1920, COri-' 
cudt:mdJ noH hcwdoi r·o~ ct..s o''firines fallecidos no naufragio· 
do Solimiícs os favores ccnrcridos pela lei n. 2.5~2, de 1920..: 

Encerrada. 
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E' nppr·ovado c ocguinle substitutivo 

E: llDSTl'l'IJ'flVO 

~:. 1!,(.' •• i920 

. At·!igo unico .. A crmla:· da dnla desta lei, ;Cicam con~ 
cedt(Jns aos hm'llen·c•2 li<•.> t·lfH•;:ws que fallcce·ram no nau!'ra
gio do monitnr Solir~o.õ<·.•, q1w estiveram no goso das pen
sões je meio soldo deõ~;orJa . .; por aquclles ot'ficiaes, os fa
vores ctn ;ri n. :! 5·i~. ele :; d(• janeiro de 1920; revogadas 'as 
disp•Jsiçfíns cm c•mh·aric. 

O Sr.. Presidente ·- E'imt prejudicadq .o projecto nu-
mero 100, de ·I 020. , 

2• discus~ao do p•:ojee:f.v do Senado n. 117, de 1920, 
mnndandn CC'nlnr 1n major Justiniano Fausto de Araujo, 
para !). melhoria .:b ;,:.Jr. r·r.l'l'l'1'11U, nos termos do art. 16 da 
ld n. 2. :!\!0, cio HW.l, o J)CI'irrJt• de tempo que menciona. 

Approvado. 
E' apprcvada a r-i·;;;]irll6 

EMI'.!'l DA 

Artigo unrc.o. c;;Llf'pi'Jmam-?c as palavras: c ainda os 
diver.s(;s perioclo:<, no total de um anno, seis mezes e 23 
din~. a CJUt~ se rcJ'crr. o DQparümento Central.:.>. 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a l.ral.ar, voú 1~-
vnntar a sessão. . · 

Designo para ordem do dia da seguinte: 
2• discussão da proposicão da Camara dos Deputados 

n. 120. de 1921. fixando n despeza do Ministcrio da Justiça 
e Negocias Interiores, para o exercício de 1922 (corn )Ja.recc1: 
favo1•avel da Cornm.issíio ele F-inanças 11. 440, de 4921j; 

2• discussão da proposir;ão da Camara dos Deputados nu
mero 47, de 1921, que estende aos officiaes, inferiores, gra. 
duarlos e voluntnrios da Patrin, não comprehondidos no artigo 
2a ela lei n. 2.200, de 1910, o soldo, respectivamente, das ta
bcllns A, C: e D. da mesma lei (com ll!!recer (avoravel da Com-
.m.is.9tio de Marinha c Guerra c c,m.anda. da ele Finanças. n. 431, 
de <f!J21); 

Discussão unica do véto do PrefeiLo n. 63, ae 1921, á re
aolucão do Conselho Municipal equiparando os vencimentos 
dos docentes ela Escola Normal aos dos professres das escolas 
noctt1rnas (com. parace1• contrario da Commissão de Consti
tuição, n. 44(i, ele .9211) ; 

Discussão unica elo véto do Prefeito n. 22, de 11921, á re
solllçlío do Conselho 1\Iuníci'Pill quo mnnda contar, 'Jlllra todos 
os cU0ilos, o ten1pa ele seryiço prestQdo peln adjunta à e ~ • 
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(Jiassll D. :\lCil'R elos Snnlo~ .t\!'au.ío (com pru•ccm• cmHI:iirio 
C:ommJ.<.\'tío de Can.çtitu.içiio, n •. H:I, di! ·I .?21) ; 

2" discussão da \Jroposiçflo da Camara dos Deputar 
l\· H O, ele Hl!?J, que a Jt'C, pelo Ministm·io. da Guerra, !Jnl c' 
il1lo especial de 'lO :07-\.~J!J!?, para pagmnonLo do quo e dev 
nos cn·pitãcs .t\lhcJ·lo Pequeno, Nilo niheil·o de Oliveira Vn 
l,uiz Sanliago (com par~?crr tavnrnvd dn Cm,,m,issiio di! Fir11 
{'as, 11. 4·:1,1, de U/21); 

2' discu;;são da pl'oposição da Camara dos Deputll( 
n. '!'17, ele ·J9:.l1, ·que aiJr·r, pelo·i\!inisteJ·io cln Guerra, um c• 
clilo especial de 17 :000$, para pagamento n diversos inferi 
J'8S rlo Exm·cito, rla r·emuueração c)(l I :000~, de quo Lrata a 
n. 2. 55 ti, rl!! ·187 lt ( I!Ofll par~?rc)' fa.vo·rn.Dr./ dn Com.w;is.w'io 
Jo'ina·nça.s, '11. 4:J4, di! 1921); 

3' discussão da JWOposicão da Camarn do~ Deputados n 
mm·o ·J 12, de 102!, qur. coneodo um pt•emio de 50:000$ 
nviadol' brasileiro Eclti Chnvos. como indemnização das desp 
.1.as feitas com o percur~o nereo enlt•e as cidades do Rio 
.Janeiro e Dur.nos Airr~ (cdm. pnrcr.rr tm.•nrm!cl da Comrni.~s
de·Fincmçn~, n. ~~.~.di' 19~U). 

l,evanf-a~-~c a seHsão tí~ :1::; hOras r 20 minut,os . 

PnP.SrDENC!;\ Dn Rll. ll()E:-/0 DE f'Al\'.~, PnilSlJ)ENTE 

A'R :13 c 112 horas nbJ•c-se a sessãn, a I'JUC concorrem ( 
Srs. A. Azeredo, Cunha Jled!·osn, Ahdias NcvC's, Mendonr 
M:n'i.ins, AI!Jxnndrino de Alencar, Lopes Gonçalves. Laura s,~ 
dr•'· Justo Chr.r·mont., Jnclio do Bm$il. .fos,) F.uzebio, Cost 
lloclrigues, Benjamin Raf'!'oso, !i'raneisco R:í, Eioy dr. Souz1 
• .João I.yra, Antonio Massa. Vrnancio Noiva, flosa e Silva, Eu 
~r!Jio ele Andrndr, Arnn.io (iórn;, H<'rnat•rlino i\Iont.ciro, Jero 
:nmn l\Ioni.Jliro, Paulo ele FJ•ontin. Sn.mpnio Cm•r,!a, Bernard 
Monteiro, Francisco Salles, Adolpho Go!'do, Alfredo Elli~, AJ 
vm·o de Cal'\'lli h o, :ros1~ M urlinho, Pedro Celestino, Carlos Ca 
vairnnte, l..:lm'o l\fülleJ•, Yidal Ramos, Felippe Schmidt, Cnr 
Jns narbosn c ''cspucio ele Ahrru (:lo). 

Deixam de compaJ•ccc!' com causa .iustificadn os Srs 
JJ,,mwnegildo do ~IOT'aPs, Silver·io !\'r.ry, Godofredo Vinnnr 
Flllix Pncheco, Antoninn Frcit•c, João Thom6, ~robins •M'on 
toiro, Cnr·neiro ela Cnnhn, Monoel Bm·hn, Gonçalo Rollombcr!; 
Siqneim ele :\lcm~r.cs, Antonio Moniz, Moniz Socltlé, Ruy Bar 
boRa, .lCJ·onymo Mont.~iJ•n; Marcilio rle I,acerda, Nilo Pecanhr 
:\lodesl.o tcnl, Mignrl de Carvnlho. Irinrm .l\lnclmclo, iJlamo 
Caiado. GPUI.'l'O.~o l\!n!'íJllrs. Xavier· rln Silva r. Soares dos San 
tos (25). 

E' lida, posta ·!lm discussiio. r. sem reclnmar.íio approvadr 
n acta da sessíio anterior, 



ifd 

tos 
•c.., 
do 
e 

!O 
:1-
I e 
{c; i 

I, 

) 

• 

SJ::SS.\0 EM 28 llE NOVJlMDRO DE 1921 

O 81·. 1• Secretario dá conta do seguinte 

EXIPEDIEN.TE 
Officios: 
Dn Sr. juiz federal do Estado de Goyaz, communican 

n t crmiu:tciio dos trabalhos da apura cão da cleicfí·o feder 
l'ealiznda IUlCJuclle Estado no dia 1:3 de outubro findo, pr 
fJJ'CetJC.h imenl.o ela vag-a ahcrln pela renuncia do Sr. Sonar 
EtJgcnio fl,HJrigues .Jardim. - A' Commissão de Poderes. 

JJr. 8r. J.'rel'cilo do Dístricto F!ldcral, enviando as r 
zücs elo 'l.élo que oppoz ÍL J'esoluoão do Conselho Municii= 
que mand:l reintegrar o cidadão Antonio de Oliveira Por 
.Tnním· no cargo de agente da Prefeit.ura, mediante as· co 
r.li;;Oes que estabelece. - A' Commissão de ·Constituição. 

Do Sr. F. Vergue iro Stcidel, presidente da Liga Naci 
nalisla de S. Paulo, fazendo consielcracões contrarias ao pr 
.lc..,Jo CJtW rcgulame.ntou o ,jogo c pedindo providencias pa 
a sna revogação. -- Inteirado. 

O Sr. 2" Secretario procede {t lcil.ura do seguinte 

PARECERE fi 

N. l,lsS -1921 

Introducção ao parecer apresentado á Commissão de Finan·. 
do Senado 

Antes rlc IJ'ULar propriamente do cn'({amento, jul,go conv 
nicntc fazer·, aqui. al.gumas consieleracões sob!'e a ncccssíd.1 
de nossa ]lolH.ica ele expansão econonüca. Desojo. pois, eh 
mnt' n .nt.t.ençüo elos meus íllusl~·cs compnnheiros de Cor 
missão para diversos probie:mas aos quaes se acham inteir 
menl.c líga,das ns cxigencias do .,~rviço d.:l propaganda ' 
Brasil no csLrangciro, c dos quaes p·retendo, nealc xnomení 
occupm•-mc com todo interesse. 

SERVIÇO Dll PROPAOANDA NO EXTERIOR 

ITodas as vezes Que se .pensa em intensificar o serviço , 
~ropn:gn;nda do Brasi·l no cstra!llg>ciro, suppõP-se logo que 
ministerio rnl:hado para esse fim ó o da Agricnltllf'a. E is 
pol'CJUO c!le tem sido casualmente, póde-se dizer, n rncarr• 
gado rio assumir, mais de uma vez. o po:pol mais impurtnn 
na missão do nos tornar conhecido·s lá fóra. 

Nnda me parece tão fóra de propoeilo. Entregar o se1 
viço de p·ropagancln do Brnsil no exterior ao Ministerio c 
Agricultmn. qno precisaria .para tal, como tem p·recisad 
sempre que csso se.rvico lhe_ cáe nas mãos. de corutractar func 
cionario~ novos (muitas vezes escolhidos não em virtude d 
stHL competoncia Lechnica), quando possuímos um Minist.eri• 
como o elo Exterior, que j li conta com mecanismo ndmirave 
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mente preparado pa.ra esse fim e que, para andar, só precisa 
do um pequeno impulso inicial- é, sem duvida, comct.Ler 
um l:'ranclo erro ~ue nilo so justificaria. . 

Quanlos escrlpi.Ol'ios ele propaganda poderw. manter no 
r~sl.rang•eiro o l\Iinist,erio da AgritmHura '! Digamos seis, ~rros 
na Europa, um nos Estados Unidos, um no Exlrcmo Oriente e 
outro no Rio ela Pmla. E quanlo nos custariam esses escri
plorios ? M·i!hures de contos. Millmres de contos só cm func
eionarios e alugueis de casas. Poi.s bem, em. vez de seis, .o 
l'IHnisterio do Exterior dispõe no cslrat113Úro de 1D7 rcp:ll'tl
~.õcs, que a tanto montam as nossas embaixadas, legações e o·s 
nossos consulados. Gincocnla o cinco consulados, legações c 
embaixadas na Europa (c:wltündo ::t .San~a Sé); nove consu
lados, duas legações e uma embaixada n::t Amer'ica do Norte; 
20 consulados c nove leg.ncõcs na Amurlc::t do Sul; seis con
sulados e duns legações na Asia e tl'CS consulacJo,s na Africa. 
São 107 roparl.içõcs que pode:m ser explenrlicl:uncnto trans
J'ormadus cm 107 cscri.pl.orios de propaganda elo Brasil, o 
com a vantagem de serem dirigidos por um pessoal capaz que 
jü conllccn as necessidades, os hahi tos e as preforencias dos 
paizcs onde se acha acreditado. E quanto custariam á nação 
esses 1(}7 escripto·rios de propat:::mda ? Não custa:ri·am um 
vintem. 

Ellcs jú existem .. M se acham inslallndos. O que iriarnos 
fazer seria apenas ampliar a sua eeplhera de a'Ltribuicões. 
!'Ião teriam, pois, que ga.star nem func·cionarios e nem instal
lações. Te·riamos, apenas, de nos servir de sua ma.china j,ú. 
assentada. 

De maneira qu~> cnt.rc os Ministerios da Agricultura c do 
Exterior não ;pódo haver nenhuma hesitação na escolha. 

~las, pn.rn que o serviço de propag-anrJa, elo Br:tsil, a cargo 
do j!inistcrio do Exterior, produzisse resultados sa!.isfuclo
rios, seria T>reciso: 

1", que os consulados ela;:; grandes c:tpM.nc.s como r"onàrcs, 
T'ttris, Berlim, Vic.nna, Buenos Ail'c.s c os das g>randes cidades 
como Liverpool, Humbm·p:n, Anl.ucrpiu, Barcelona, Gcnova, 
Trie>.si.P. i\Jill'SCH1a, Neva York. ele, Livcssmn dois comiules, 
como :i·J existem n.gol'a, mas com i'unc1;ücs inl.·ciramcnt.e di
\'CJ•:>as: um r.mcnnl'(~arlo do cx.podicnlc, do se.rviço nol;nrinl ,) 
dn. clel'csü. dr, interesses elos brasileiros, etc., com t.oda au
tonomia para resolver os cn.sos n seu ca•rgo, H o outro, que 
seria o chefe rla repnNiç.f.io, se in(lumhiria tão sómcnte elo~ 
eorviros de propaganda; . 

20, que se Cl'Ca~sc no rornção rla Europa. cm Cologne ou 
em Gcnchrn. por exemplo, um cscriplm•io central, dirigido por. 
um membro cspccializncln do corpo consula.r, com fnncciona
rios J.h'ndos dentro os mais capazes do co,rpo ele auxiliares de 
co.nsn'la.rlo.q, o cujo fim seria o de scl'vir ele fonte ele ccrl.as 
info,·.mnçúi'R rrue M consnles nmit.as vo1.cs nfio podem, por 
qnnlqnC\' mol.ivo, obter nos nrchivoR dos scuR consulados; 

3'; que 11nra· esse esm•iplorio cm1ml :fo;;scm indicados, do 
co~po cons11!:1r. dois 1rchnicos cm assumpl.os oconomicos o 
muis um Mnsult nr juriclico. cabcnr.!n a cs>l.e n ta.rcfn de for
Uf'Ci>!' ronsuHno. :10 C'·Dnsülr.R, qr.1c são co.nRtnnt.cmcnl.c eoliei
tado~ a dar informnçõcs snht•o cousas de direito: mas, o Go
wrno ficarin com poderes '(larn controcLar esses tres func~ 
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c.ionarios, si assim julgasse convcnir.nt~. ·ft!ra do funcciona
llsmo do l\linistorio elo Exterior. 

EsLnó! modificac.ões, no corpo consular, acima suggcridas, 
as quaes nenhum a1lgmcnto de dcspc&o. 1wovoco.darn, o a 
crcação ele um pequeno, mas cf.ficicntc cscripLorio ccntro.l elo 
informações na Europa, bastariam, a meu ver, para dar nma 
feição pratica o util ao serviço ela nossa 11l'Opal:;ancla. 

Comtudo, seria indispensavel p:wa que esse serviço mar
ohasso como cxi•gem a·s necessidades aDluacs, quo se organi
zasse a,qui, no ~Hnisterio do E:de·rior, um centro de irra
diaçtio. 

Vou dizer por que. 
As informações prestadas pelos Consulados so dividem 

rm tres categot•ias: informações de p,equena impor.lancia !l 
faceis (le serem nhLidas; informa(;õcs de imporlancia <l diC
fice}s do serem obliclas; c iMormações oHicia,cs. 

As primci,ras. os consules as colhem no seu pequeno nr
cllivo o no seu dos sim·, quando os tem; n•s segundas c as 
terceiras conseguem-se, geralmente, por inlermeclio do Mi
nisterio do Exl.crio·r, pois nc-nhum consulado possue um 
archivo c um dossie1• comJ)J.otos, nem tfio .pouco ,pessoal sul'
i'icienle. Quando es•sas info1'mo.çõcs de,pendem, a.peno:s, dess0 
ministerio, os consulado,~ as recebem sem g1ranàe demora. 
porque o 'ILamaral.y - .iusliça M1e seJa feita - faz o pos
sível pnr ser cxpcrJ Ho. l\!ns, quando rlc.pendem do outras re
partições, é uma verdadeira des\'?raça: ou estas resoondem 
com grande atraso. quo tira toda a opporlunírladc da con
i'UlLa, ou, então, não respondem nunca. Quasi sempNI veri
fica-se este uHimo caso. 

Por cnscqucncia. snh·o raras excepções, os. consul•cs só 
pódem dar informar,i3cs {]C pequena impoartancia. Existindo o 
cscriptorio ccnl·ral, de que ha [louco falei, doolado de um ar
chivo completo e de pessoal conhecedor do ass.umpt.o, o~ 
nossos :reJptrcs•entanlcs consulares não lerão necessidade rln 
appcllar· para o ~Iinisl.erio do Exterior, fluando se trater da 
!legunda cathegoria de informações, i·sto é, de informacões de 
importancia. Assim sendo, e!les só terão que se dirllllir ao 
Il!amaraty quancl!o desc.iarem inl'ormn·r,ões ol'fici.aes e algumas 
ções, bem como qmvooquer outras pedidas pelos funccío.narios 
outrns que, pela ,~tHt nntupe~a. só se ohtem no Brasil. 

E' para fornece~. prompl~::t e ro.p iclament·e essas informa
ções, bem como quaesaucr outros pedido~ pelos funccinnris 
do corpo consular r. cliplomaLico, que sug-giro u creaçii.o dr. 
uma secçiio no Minislerio do Exterior, nnnexa ll!O S'abinete do 
l\finislTO. Esta sec~üo. qn•o púdo ~er crcada sem o menor an
gmenlo de dcspcRa, 'l'icaria eonstiLnicla de funccionarios rlo 
cot•po consular, do diplomatico e da secretaria. Seria vnsnda, 
mais ou menos, no:< mo!de,s elo P1·ess bu1•eau existenbe na 
Franr:n. na Inglaterra. na Suecia, na NoJ'tJega, na Grecia, porém, 
com altribuições mn.is am,p:Jas. . . , 

O nosso Prcss b1treau l•crb aqui as seguintes funcções: 
a.) dnr imm·cclialo. divul!;~ação, pela imprensa, de todos os 

relatarias OU' offi.cios, provenientes do corpo consult~r e di· 
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plomal.iC'O, J'fllal.ivos a assump•l;as cnmmcrciaes, econnmicos ~ 
Jimance.jros, ind'nil~t·iales, agl'icolas, scicnLific•os, eLe.; 

IJ) traduzir os rocort.cs de ,iornacs, conferencias. folhetos, 
dii'c~tn·sos qun. inl:ercsRcm ao BraRil, enviados no MinisLerio 
pelo -corpo C{li1S'lllar H diplornal.i•l'o, r< J'orn~cce ft imprensa US' 
dignos dignos d'c serem puhlicarlos; 

c) snpm•..intcnrl<'l' o srrvi~·o dle rlivulg:u~iio do 1\finisLe•rio 
elo l~xl.r>rior c rlnr a r~s·r. scrvi({O ~ maior ampl·iação, com n 
1'irn (]r: fmncnla·l' o no'";o in'Lcrcnmhio commr,rcml, li/,/,erario o 
ml.isl.ico com o cs/.r•angriJ•o, r~ rstrcit.at· as nossas J'Olnr;õr.s rorn 
os }lab.r.s amigos; 

d) dirig-ir o "Boletim do Exterior"; 
r:) en<larrcgav-se do servi(;o de in rormaç&es soliciL:ldas, 

quer pel•o nosso ·corpo consulaJ' e diplomnl.ico, QUICl' por IP!ilr
l.r cul at•es d G ·cl on Lro ou fúru elo pai r., cl ovr.nrlo cs Lo sot·vi fJO ser 
:I' cito indnpcnden I cmcnLG das prnxr.·;; )llll'üe ra l.icns, isto é, como 
cm i.1ll1U 11asa comm•crcial. 

Esla seria uma rlnR fnncçõnR mais impnrlnn/cs rJo J>·J'f!,çs 
liiiJ'f!nn, porqUIC clla aca•har·ia com os p.rocos\g.os bu,rocrnLicos 
que l'OdGiam, inva~·iavülmcnte, os pedirJos de informac;úf!s. 
Aclnalmcn:l.r.. qunn~lo um consul deso,ja. uma inforrnaç:ã.o, que 
se\ aqui póde s'f.w ohtir.ln, rlil'ige-sc. c:omo lm pouco acabei de 
(Jir.nr, ao Hnmnl'al.y. S ic~La in!'orma\!fi.o r/eprmclc apenas rl'o 
ll.nmnra/.y, elln 1.\ dada ·tlrnt.>'n dn 'POUco tempo. Mas, quando 
essa~ inl'orrr)\~c;ões •dopendrml de .ont.r·of! ministerios - estou a 
1'1:1/l;f:/.il• o que r.Hsse acima - nu s.ão dmkts com grandic atrnsn, 
on, r.nl.ito, Hcam, para .. qemprc, nn l•in te im. 

Gom a oeaoão tf:o sc.r·viço a que me r·el'eri, deS(l.ppurc
eeri•am 0ssas ir·retjulat'idadeos, porquo um certo .nume~·.o de 
Jiunccionarios elo Press bu:l'eau scl'ia clesta,cndo para S•C oc·
cuprur pessoalmente uos min.isl:crios. ifJU nas associações de 
classes (AsRociaçã!o Commlercial. Centro InclustriaJ, etc.), de 
l.nlios os e;asos· r,eJ·alivos a pcdid~s rle informar.;ã.o. E quando 
fosse <d'c• Lodo indi1Rpensavcl t.rnlar-se de um assuml)lo pot• 
mei·n de ·of.fici.a, um funr:cionario :seria dc~lacado para acom
panhar e /nem· o pn1Jel alrj o Rcu Lermo J'inal. 

Acredito que só assrm se podcnia eliminar a ,maior' la
t>U/llrt. ma cxisLr.nLe no serviç;o de inform:1~ões i[).n:ra os nossos 
re•pircsent:antcs no esh'angeiro. Seria um !iro .de morLe na bu
rocra.tiznçilo Clm que se encontra esse serviço. E seria Lambem 
poupar llio paiz, nií.o s6mentn pre,iui·zos consideraVOGis, vul
LuosoR, agigantados mesmo, mas· 11 vergonha de noo fornecer 
sinilo muito tardiamentJe - quando f.o:rnece - as informa
çl'tl's sobre o qua rxisf,c e se pa·Rsa em 1vnssa casa. 

· O illustre Sr. Deputado Celso Bnyma, no seu brilhante pa
recer ~>ObM o actual orçamento do Exterio.r, lavra:ct:o oom a 
habitua:! maoslnia que S. Ex. sempi"C soube· imprimir a seu9 
t rabalhm~ legislnti'\"OR, abundando nas me.smns consideracõcs; 
lembrou ú conwmicmcin de cre:1rmos um departamento :tu~o
nomo parn centralizn,r, no .Brasil, o serviço de inf()rmaç.ões e 
propaganda, ele., otc. Essa irléa é di.gna de ap.plauo,os. 

i\ln~. t1endo cm vista as a.pcrl1llil'U.S finnnl!eiras em q.uc ~e 
rlrbatl! o paiz, a crcação neste momento, d.o l'cfcrido ctepm·
t.amlr.nto, que c.onsumirlin, forç.osamonte, uma sommn nvul
ladn, dcw ser adiada <fJlal'a cogitarmos da installacr~o do P1•ess 
lmreau, ou melhor, da <r. Sr.cçrw d'l:l Informuçüeg .c Imprtmsu), 
~·isto como esta lembranca não ac·arreta augmont.o de. d'espeza. 
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Ali:í;;, o f'i•css IJu.i•cau, ~nggwirln no;; l.rr·mos acima, r• a 
me;;ma r·nu~a !Pmlir:Hla Jlf'lo npcrn.;;o p, <l,igno llr.lal.or rlosle 
OJ't'arn:enl.o na Camarn, ma~ em p•onla nwnor·. Com o J;cmpo, 
nom os consnlhn~ ela tlXJlr.I'i•rncia o a,;; nrrr$sirl:nde;; rln servir;o, 
JlOdc•rrmos ehegnr· :dt' nndr fi~;;c,ia R. Ex.. 

COill'O DIPf.ÕMNI'Ir.Ü 

Ctl'io f[l!lr· seria cnnvrnirn 1 c cr'•'ll.l'mos 11 rnn lcgaçito na 
Amel'ica CPnl·ml. 011 mf'llloi•, r·<~·;;l.allolt~cer·mo;; a flrlr lií pOS• 
R·uimns. 

O Govcrnn nct,ual .iurlglflll acel'lndo c:~.ingtdr a ·legação CJue 
l.inhamos ali, l'icando a car'g'O da nosso minist,rn em HaYana. a 
rlcfr.·sa ·rios nossos inLcrüsscs na.qucl·la. l'Cg,ifin. DCJlOis diso a, 
a Amcrica Ccnll'al l.nmor1 uma nova l'cir;ão. Os fla.i?.es que a. 
comJlt1niJam resnlvcram n n i r-se em 11!!1U con l'cdct·açiío, ·C, US·· 
~im, muclm·am ·inLciramLnl.c ele ac,pcclo. O Bl'asil, a ocgunda 
~>otencin ria ;\rncrica, não M•rln, J10is, prcscindiJ' fio reslahelc
dnwnto ria nossa legar;fto na. America Gcnt.ral, afim di. manter, 
sompr·t firnw n prrsl.i;in ria nossa Chnnrr.llari~ na pnJ ii ir:a con~ 
f.inr.n tal. 

Tamhem me p:u·ccr convcnirnlr r•lr,·nrmn;; a IHg·ar;iio rn1 
.Derlim a r.mllaü:ada. . 

Tudn nos :~consc~:IHl a i;;so. O no.;;so cnorrrw inl.r.rcamlrio 
c.ommcrc1ial cnm n Allcmanha. as rf•rlaçõt:;; r! c am izarlc l]llf! cs-
1r~>itam hrasilr.iros r allcmii.cs, o inl.rr·rsso rxi.;;Lrntc rle par'lr. 
a 11UI·lc para. o cnnhr.cirncnto mnl.n·n n appt·ox.imac)iio ()r., amho~ 
os po\'O>I, s:ío argument:os snf1'iciünl .. r.s qtlr dcmon;;lmrn, cabal
mcnle, a ·Oppnrt.nnirl::vclc rlrssa clevacão. Si n;; paiw~. com o,; 
qnacs LISI.r.vc r.m guerra n Al.Jr.mlanha. wmo a. Jng·JaLerra. ri 
Ft•ança, a ltrnlia. e o Ja.pã,n, re"crptuani[Jo-~e D~ Bsl.artnR Unidos, 
f!LW sô agoJ'a acabam de com ena ccle!H"ar .a ·rmz). maitlccm 
omllaixa<las cm Bm·lim. em vrz rln lcga;;,ücs. nfto ha razft,n ne
nhuma l[inra q·ne. não façamos o mesmo. 

Além rliRsn, a silua~ãn d>iplnnwt.ica rln Br•a,s.il na Allc-man!Jn: 
t\ ele aprecia1·r.J T'clrwo, para o que. ~lit\s, muit.n lrm cone·ol'I'ido 
o l.rabalho pessoal do Sr·. GUt'J'rn Dnva,J, no,;,•;o minisi.l'O em: 
:Ar.·r·lim, IJndr. a sua acçãn p·nlil.icn. mi.P·llrclnJal r soeial t.cm 
dado um r.x·l.raiQJ\dina-rio 'l'ealce :í ·nnssa Irgar.iin na c.apil.nl 
g·rrmnnicn. 

Nossas concliQões. a J•rl'c.t•icla r.Jcvaeii.o sm•in não I'Ómcnt.ll 
nm neto de acertacla polil.ica irut.r.rnnrioi1al. como uma medida. 
dr. real alcance para o dcscm,o!Yimrn,l n rias rclneilrs do~ dous 
paizes. · 

E si da parl.e rla Allrmnnhn hom·r.t'. como ncrcrlito rp.u:i 
haja. n mesma comnmnhão dr id~ns c o rl·rsr.jn do rr.cipro
cicladc, a prrscnl.c sug·g[•Sifto pas;;n·r:'!.. sPm r.lnvida, pnvn n ról 
rta>~ eousnR rcnlizaclnR. 

PnJ•e.cc-me que seria rlc grnnclo convcnliAncin l'Cst.ab~IC\Jel', 
na cari'C~rn rliplomnt.irn, n~ rwstos dr. nrlrlirlos. 'R' q1;nm nncrs
sidndo. 

Pa·i~r.s ~Oillü :1 Ing·latr'I'I'a, a Fr·anctL, a Itnlin, a u.:~panhn, 
a B~Jg-iNl, o Jup1ío e muitos outros uiio clisppnsnm, nas suas 
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organi2ia(;ões diploma.l.icn~. essr,s tcar.gd>s :Jipparcntcmr;!f!lt.c rlc 
til o pouca importnncia, mas, no rundo, de grande t~I,J!u;la::lr. · 

A vnn!agc.n) dcllcs ó .posith·a. Acol.tUlJJrnonLo. o lll1C1:5J da 
nossa carreira diplomaticn, esl.:t no 2' secrctaJ•úo de Ieg:acao, o 
que acarrMa, muitas vcw;:, srrios pl'(}juizos aos nossas m~.crcs
ses. Ac•onl.eco, commummcnlc. vermos scg1mdoR soc.reUmos do 
legação transformndos r.m cncarre,goados ilr. negocias, logo de 
JlOis de S•crcm nomeados. 

Em regra geral, is lo se d:í assim: um ministro, que ]101' 
circums!ancins qune'S'qucr, se acha sem secretarias na sua le
gação - •C•ousa, ali:is, que nã.o é rara - pedo ao Hamaraty 
um secratario. O .Jiamaraly mnncla-llw um que acaba· de ser 
nomeado. 

·rrata-~r. poe a•s,~im .ct,iz,ri\ de um calouro na diplomacia. 
Esse· secreat.rio scg~uc para sr.n· primeiro posto, c em lá che
gando . o ministro, que ,já estava nl'fliclo p•or vel-o, cnt.ra cm 
licença ou r.m féras regulamentares, no g.oso (ias q·u:ws ainda 
não se achava por i' alta ele ·cru cm n suhsLituis~c n nlcgacJíiO. 
E o ·Tcccm-nomeaclo, em vr.1. da S'LHt tarr.ofa dc sec!'cLario, passa 
a desempenhar as elevadas, ·C•omplexas c delicaclas funcções de 
cncarPegado de. nc.g·ocios, isto c\, de representante direcf.o {)O 
Jlrasil ,iunl.o ao pai7. cm qur. se acha acreiHado. Em vez rlc 
comecar a !'<ll·a carreira pelo .principio, filie a eomc·oa pelo fim, 
:póclc-s.e dizer. Ora r~sc funccionario, por mais criLc;rios.o, in
t.c.Jligentc e habil que seja, nfl:o poder:\, cm dado momento, cm 
que .sejam em jogo assLJmpl.o ·de valor, defender, com pro
veito, .os noss•os int(}re.sses porque lhe fat.t.a o me.lhor dos at-
t.ributos: a cxperiencia. ' 

Com a existencia do no\·o posto no corpo diplomn:t.ico i&so 
não se daria nunca. O 2' sacro i a rio quando assumisse 11m a 
cncarrr.gal.ura .cJc neg•ocios J,raria comsig•n a prati·ca, que, como 
atlaché, h:_tvia adqwiriclo rios •Sllrvicos de uma ·lega.çft.o ou dc 
uma rmbaixada, 

Oontra a sLJgg~cstão, qur, ora tenho a honra de fazer a meuq 
illustres ~·olle!!'.as ·de. Con1m:is.sü.o, pocler-sr.-(L allcgar que a 
actual ür1so :IInnnccn•a desaconselha os augmcmtos ele dc.s
p~sa. 

. Deant.e ele fal objecçüo, rlcixai'Ci de insistir na opporl.n
nJcladc dcssrs togares, aguarelando 11m monwnl.o melliüt' par·a, 
ele novn, vollar ao assumpl,o. 

conro co:-:sur.An 

O numcrn dos nossos consulados foi, ha tempos, augmon
tado de maneira sensivr-1. Ma~. o r.mincnt,e titular da pasta do 
Exterior, Sr. Aznvedo :M.arqucs. convencido ele que esses novos 
consulados, na sua maioria, ou t.inham uma cathcgoria exaggc
radamenLe elevada ou ct•am pcpf.eitamcnl.e inuteis, fez o se
guinte: rebaixou a consulados de 1" ou 2" classe v a rios con .. 
sulados geraes, o cxlingulll os consulados f.iclos como desnc
cessnrios. 

Disso resullaram duas irrcguluricladcs, forçadas, incvil.a
vois: pr1mnirn, a 'do consulcs gerae8 ficaram gerindo consu
lado de '1' ou de 2" classe, isto é, do caLcgot'ia inferior a seu 
posto; segunda, a de ficarem consules sem consulados, _por 
terem sitio exl,inc!os os seus postos, considerados como impre
slaveis. Manda a ,justiça que se diga que o Sr. Azevedo Mnr· 



~ESS,to El\l 28 DE NO\'Ill\l!lfiO DE Hl21 509 

que~. para corrigir os inconvenientes ela reforma uulct·iot• :í. 
~uu, nau ~nconLt•at•ia, ele certo, outro camiu!Jo a seguir. • 

Agora, o que resta a fazer é, com o correr elo tempo, cli
mimw, poueu a pouco, semelhante ~iluaçúo, que, além do IIHli~. 
cu !loca todos' os uctuaes Lilulares du cot·pu · eonsular cm cott
di~1üc~ ele nilo serem pl'omovido~ clcull'u, talvez, de dez unno:;, 
pois, quulquct· vag·a, verificada com a aposcnlu.doria, demi··.:;:i,J 
ou mol'lu de um t:ilUtiUI, ~ct•ú preenchida pot· um nutro acl
clidu, desses quu se acham cncoslaclos nos consulados ú es
pct'a do um posto. 

Esta é minha cunvic•;iío, nasGiua, aliás, nãu só <lu estudo 
consciencioso que fiz do e~tado actual du corpo cousula!' bem 
como da leitul'U de cat·Las e cxposil:íies que me 1'ot'an1 en-
viadas pelos eonsules. ' 

A t•e1'orma, aclualmenlc cm vigor, que a meu vêt•, c uma 
elas melhores do quantas uLG lw,io tenho víst.o nu MinisLcrio 
elo Extcl'ior, 1'01 elaborada - e posta cm pratica - cm um 
periodo de cunfusiío intm·nacwnal, de incertezas pura todoí< 
os povos, cm um pc1·iodo em que as grandes potencias c os 
grandes patzcs ainúa se encontravam, como l[ma consequen0í:1 
<la guerra, cm estado ele profunda ctcsorganizai:ào. As nossas 
rclar.ões commereiaes com as nações mais ai'fcctaclas pelo 
eno1:mc conJ'licto se achavam, portanto, fundamenlalmenlo 
prejudicadas c sol'i'l'iam, comu ora natural, rcstriccõcs consi~ 
dera veis. 

Hoje, porem, que o nosso intcrcamlJio commercial com 
cosus me.smos paizes jú csltí de todo normalizado, parece-mo 
que seria razoavel: 

1 ", elevar a consulado~ g·emes ele 2" classe os consulados 
em 'l'rieste, cm Bremen e em Nova Odcans, u primeiro pot· 
sct· a valvula de cxpol'tur.;ão (lo:; pa.izcs que formaram a an
tiga Auslria-Huugl'ia, c os dous ultimo:; porque SU:o dow; 
portos, um ullcmão c outro americano do norte, de consíde
ravel navcg·ação pat'lt o B1·asil, valendo u !lena obS·Cl'var quo 
t.oclos os tu;; lres consulados línham anles (a guerra a cathe
goria que eu desejaria rcsLiluir-lbes; 

:!.", !!levar a consulados de '1" clas::>c os consLtlados dü 2• 
classe cm Berlim, Ilottet·dam, Lyon, Southampton o Eobc. 

O de Berlim é do indiscuti\·cl importancia commercial o 
política e dá uma boa renda. Hotterdarn é o g·randc porto hol .. 
landcz, que já sobrepujou Amslcrdam, por ter a prel'crenc\a 
do uma considcravcl parte da ELtropa Ccntml, .i:i foi consu
lado geral. 

Da ímpol'Lancia de Lyon, lllna das pJ•itwifJiWS ciclaclcs (!U
l'opéas, faliu. com cloquencia decisi\'a, u sucee~so mundial tlus 
suas feb·as annuaes, feira's a que COllllJarccetil compradores o 
vendedores da Europ·u, ~omo clo.s Esl,ados Unidos o que .. po-
deriam, por conscquencm, ~crv1r de mstrumento pat'a uma 
pravoito&u c efJ'icicnlc .pt•opag·aucla elos nossos produclos. Bou
l.lmmptOl~ é o porto. ela l\lala lteal Inglom, de ltí. no~; chegam •l~ 
got•unclcs Ll'ansatlanLtcos da leLlra «A>>, como u Andes, Alman
::ora, :U·lan:a, ele. O seu commcrcio com o Bl·usil não pôde, pol' 
conseguinte, doixnt• de sul' considerav·el. De resto, l:iou'Lharn
pton jti roi consulado de 1" dassCI l~ Kobe, no .Tapüo, é,dos 
11ossos consulados, no Extt•emo Oriente, o mais trabalhoso, .o 
que não causa admiração cm vista ela sua excepcional o privi
legiada posição geographicn. 
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IE\:isas muclii'ietv;ües nfiu exliugu i !'iam lu!almcnle a~ irre
gu!ÜJ'idadr..;; aeimtt refeJ·idas. i\la~. ,;cria UIU gl'ílnde passo dado 
para a sua climina~1ãu llO!li[llela. Far-se-ãu ~um all3'11l~nLo io 
despcza, pob us LiLulure~ .pa1·a esseH consulados, ass1m ~le
vados do callwguria, ~l'l'iani J.it·:.ulus ucntrc u~ consules adrhdos 
ou cuco~ lados. a que me referia lm pouco. 

E' lucaluulavt!l os set'l'iços que us eunstiladu~, quauuu di
rigidos corn pt·at.ica e upei·u~idaúu, pur.le!ll presl,al' á noss~ 
expan~ão cconomica. Por isso. Hou J'avol'ílvel a que, :;ernpt·•~ 
<!UO fôr JlOôôin:l, se inslallc .um euasulaúu bt·:tsil,'l!l:u en• l.orlo': 
os grau cs centros cLlnsunlldares, de acccssu Jacil ao~ pru · 
duetos desle paiz ~~ onde se •mr:unf.l'tlln pos~iliilidades rmra ,, 
dcsen\'olvinwuto da nu~tia .,~xpot:tar,lão. Devemos, .flai:tanlu, 
crear consulados lambem de a~eurdu co111 esse Cl'llcrw, o 
niíu ;;cí de a<:~tirclu com o r:riterio. d;t renda. 

Deixai· de installar Uil1 consulado eu1 detcrminal.lu lugal' 
ou extinguir um outro, sô porque ahi tlãu ha Jienda t;onsular. 
não J1a uma IJoa ttl'recadac;ãu de pmolumenlo~. penso que nãu 
é aconselhavel. A pi'Hl.iea l1~m dcmou . .;t.t·ado íllle u._ ~ct·dadoiJ•n 
crif,orio para a crea1;ão llc novos cuusuladus 1! o <.la expanôii.·.l 
commorcial. Vou c i lar-,·ns um I!XtJmplo, den IJ•e os mui tu~ 
.<JUfl conheço . .Pumunú nfto •:unsumiu nos~o cal'•'. 

Depois que foi ercaf.io ali 1.1111 Ci.lllsulado nosso, o .B1•u:.;il s1í 
cm um rumo exportou, gr·açn~ ~~ actividade do ~onsul. Dt· .• Tosé 
l''onscca, milhares de contos de cal'[~ para o Panarn;í. Mas 
como aquclla rcparLi(:ão não p1·oduzia renda, eomo não ltaVPl 
emolumentos a etdJt'Ul', foi cxtiucl.a. 

J~m vista das razõt•s ~UPI'U, ju.lgo qu~. pam cume•,lat' >•:
ria razoavel a CI'cação de eousulados de ·t• classe cm Bi•uxclla~. 
DanLzig, Uoma c Madt·id. e de 2" elU~til! f!lll l>l'aga, Plliladcl
phia, Vursovia n Cap 'l'O\I'n, extinguindo-se, put· inulci;;, os ~~~~~ 
.Odessa, VladivusLock ·e S~·clney. 

E' excusado dize1· que esse aug·mcnlu de consulados não 
tl'al'ia dcspcr.a, pois os litularcs para us novos posLo~ seríarn 
~irados dos consules t)Xll'!UllHI1CJ.'aríus, · a que ;i:\ me refer·i, 
1sLo ó, dos consulcs que ~o acham sem consulados • 

• \U.'\11,(.\IIES Jlll CO:SSUJ,AOO 

lia, cm anrlauwnlu nesta ca.sa do Con~·,·csso, um iirujcclu 
da Com missão tle Diplomacia da Camm·u dos Dcpn Lado~,' !tu
f.orizando o Govern!-1. a nonl•!al' ~ono<ules, inJcpendentcmcnte 
de concurso, os auxiiit\I'L'S de con~ulado que contarmn mais de 
cinco annos r.lo scrvi1,~0 e !'orem lll·asíleiros ual.os. 

De accurdo com a lr•i que l'ege, pL'csentcmenlc. o assurn
pto, a nomcnr;.ão pm·a o cargo de couHul 1í feita llll!dianl.c llOn
curso. R s•í pndcm J'nze1· enncurso os lli'USilciJ·us de :!O a ::10 
nnnos. Islo quor! dize1• que t.JS auxiliat·cs, CllliJOt'a exisl.arn unl.l'e 
•:llcs mo~os d•J ínconi•J~I.a\'el 1: l'eal mm·,~ciuwnl.o, nãn pa~~arfin 
nnnca de simplt•s auxiliai'.J.'s, qunlqnet· que til•ja u seu Lompo 
Ô!l serviço: · ' 

. 1", pol'quc uãu llle~ ~CI'lÍ. Jlii~Sívul vil'IJJII ao .Brasil unt•a 
·se mscl'cverem cm concurso, porque pcuso que os auxiliái'e8 
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.Siío fllllCI;iflllõll'ÍüS (jUC lralJall!Ulll JlUL' JICee:;:;idal.ie C UàU [JUl' 
pas~•-Lempo; · 

2", porque a rnaioria dellco lem lflais de ao annns de 
idade, limite I!Jat'eado pal'a a in~cripr;ü.u alludida. 

:A:;~iln :itJllllu, não duixa. i.Jc ser ,ju.~la e t•awavel a mencio
nada pt·opo~ir,~fio ria Gamara. No seu cril.cJ.'io:;o t! Jwm- Tun
i.Jamenlaclf'l pa.t·eeur, o npel'O:io St• . .lkpuladu l'c:;:;ôa de QJwit·o~ 
discutiu a rJL!e>liio, rno~lnmdo niUclamenLo a inju:;Lir.'a quu 
pc:;a sobre cs.~e:; dcdkados :;t)J:\'idolles do paiz • 

.Si, porém, os meU:; illusll'Cii eollegas de Cummi~:;ãu 111e 
liom·asscm t:om u seu apoio, cu lumiJraJ•ia a vantagem de am·
p!iarmos essu pro,ieel.o, :;ubsl.iiuindo-o pot· uma ·erncmJa a este 
Ol'r;amcnto, aulorizancln o Govel'llo a ~u~lcar, uma v1:z por 
anno, a vinda dt! ui1~ lautos auxiliares - sei~ ou oHu - que, 
~"melo bra:5ilciro~ nulo:;, requererem a in,ceipr;liiJ 1)111 con-
curso. · · 

I'aru a boa cxccu1,:fio desLa idrla l.uJ•nat·-sc-ia inclispcn
.~nvl:l cxt.inguil· o limite de idarle para a inscl'ipr,:üo dos auxi
liaro:; no alludido concur:;o; pt·uviclencial' para. qHc o~ auxi
liat·cs candi ela tos se enconl.ra:;scni todo:;, aqui, a um só tempo; 
·dat•, pum a in~el'ipr,:.iio CIITIIIJ para a nomcar;ão pr·crcryru:ja aos 
mais anl.ip-o~; c, finalmente, impcdit• qut: um auxiliai' repro
vado se JIISt!t'f.'l'r:;:;c nol'a!llCnln em l'l.llli:IJt':;o. anl.es de exa
minados seu~ de111ais cuHpg•a:;, eaud.iuul.os ao llll:l':iino con
curso. 

S1~ria 11 n•a pcr[ttena despr.za a liC l'azcl', Calrcz, !JIJI' eonl.a 
{\e urna das verbas do :.\J.in isl.et•in r.lo g-xtcriot•. sem haver un
cc~sidade de su. uugnwnlaJ' u nr~nment.o vo!arlo pe!a Camarn, 

~Ias tudo J~l.n, JJJ'Ilil ve~ upprovado. ~~~ poder~ sr.J' nosl.rJ 
crn rn·al.ica lú p:u·a os ·fins d1• ·192:! ou pi'ÍJJcipio fie I!J23. não 
tiÓ devido au faelo dos r·.andidailhi lot'I~IJJ nrerssidaclc de !'C
cardar a~ lllal.el'ias 1'.\igidas pam u I!XaJJit', r:omo (Htt•que o 
•:oncurso devo tii!J' Jllttt'cado eon1 111na ~l'l.lllll1• ant.ucedcncia. 
nunca inferior a uiln Jlle~es, t'lll l'il'illllt: das di~l.aneias qne 
~cpat•am os auxiliat·r~'' do lugar unde l'fl J'eali~tlrão as prõvus. 
{JUC será uslu Capital. 

E cmquanto o JH'imuit•o rlt,:;sos eoneui'HOS nlio sr• l.'ffe
el.uar, o Govct·uo pocieJ•:l, a seu ct·ilt!t'in. n dr~ :wcôJ·rlo com as 
idéas do projecto ela Cununissão r:l0 Diplomacia da Gamara. 
'icllias que seriam ill~luidas ern emenda, ·JIUIIWUI' contiu lt·~ os 
auxiliar~s \f'Je 1'ot•cm hrasill!iro~ lwto~ ~~ 'J,i\'et•CJn mui~ de 
Ci'OCO UIHJO~ ·ciC SCI'VÍI~O, 

Não llcsil.o crn e"onsiclel'liJ' esta~ nJcdidttH eu11111 di!."llUs do 
toda n. aLLen~üu, ·porque ella~ a~abaw eum UIIIU l'lugranl.e ·ín
.iusli~n conlru a laboriosa ·P cli,g·na clas~c do:; auxiliures. StNJJ 
ferir a pralien. llJOJ•alisaclot·a 1> ~cmpr·e at'.onsolhavcl clu' enn
rmrsos, que é, lil!lll duvida, uma dtts 111ais hcll:ts illltil ilui1_:Ül'~ 
da viela adrninistraLiva do paiz. 

Julgo dcsneen,;:;;n·iu, netil.:t l~tnr;a PXpusir;iiu. uom que 
venho abnsanclo da hc·UC\'IIIenda 'llu:; JllrUii iUusi.J'('~ colle;ms 
de Commissão, occupar-me clo papel salil'IILo r! importanLis
simo desompcnhuclo pelos arldirluH ~OIIlllll'J'Ciacs Ho descn;vuJ
.vimenLo do "' mmcrcio entre as nat~õcs. 
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.Esta Commissúo, opinando sobre as emendas a.pprovadas 
para. consLiLuircm ·prn,icctos a parte, oil'crccidas (I proposi
(;iio ela Camara, 11. 238, de 'l\J2U, pelos Senadores Paulo de 
:l!'run Lin o Irineu Machado, submcttcu lÍ. consideração do Se
Iludo, com o parecer n. 340, dosto armo, um projecto substitu
tivo em quu são consig~l!dos · os dispositivos das referidas 
emendas e outras prov •. dcncias que, com as modificacões pro~ 
1posta.s áquellas presorJpçlles, julgou conveniente serem ado-
ptadas. . 

Ao alludidc. projecto substitutivo foram apresentaaas 
oilo emendas, Jâ tendo a Commissão de Justiça e Legislacão 
emiLLido parccm· sobre a elo n. 5, que versa sobre mataria 
cujo esludo lho o a:I'J'ecto. 

Cabe, pois, ú Con1missão de Finanças dizer sobr•e as de~ 
mais, isto é, sobre as de ns. i, 2, 3, ft, G, 7 c 8, 

A do n. 1, do· Sr. Francisco Sã, consubstancia as idéas 
aqui oxpediclas verbulmcnlc c no brilhante voto em separado. 
que aquellc eminente .Senador offercccu ao ·parecer que con~ 
cluiu pelo substitutivo em questão, .por estar cm desaccôrdo. 
com a opinião da maioria dosta Commissão, que não poderá, 
porl.anto, dar-lhe o seu apoio. 

A de n. 2, do Sr. Lauro Müllel', alter·a sensivelmente a 
o!'ienl.ação do substitutivo, suggerindo, entretanto, algumas. 
medidas cuja a•pprovacão parece acertada, porquanto aperfei
çoam disposições elo projecto e ampliam a faculdade conce~ 
dída ao Governo, isto é, permittcm o emprestimo para a con
strucção de cada habitação at<l 25 :·000$, e a cessão de terre
nos cm condir.,ücs razoaveis, bem assim a de installaçõcs que 
facilitem as construcçõcs. · 

A de n. 3, elo Sr. Paulo de FronLin, cstt't .plenamente de 
aecôrdo o osclarocc o pensamento ela Commissão . 

. A ele n. 4, do Sr. Irincu Machado, alvitra ·providencias di~ 
versas, todas com o intuito ele .impulsionar as construcções, 

· mas algumas .ití. estão previstas no pro,iecto ela Commissão de 
Fina o c as, embora. como autorização ao Governo, em vez de 
serem redigidas com caracter imperativo, conforme propõe o 
'Ilustre representante elo Districto Federal. A divergencia 
principal qtw ~c nota consiste em que a Commissão facultou 
n. isr.n,ão dos impostos do imporlac.ão sobro o material im
lll'UscindiYr.l iL conslrucr.ão que não tiver similar no paiz nem 
seja applicUYI'I r. hnl':IJtt'rçüe> d!l iu:m. ll r. auto.r da emenda cs
iahelece a isenção ~obre l.udo esse mal.cl'ial com excepuão ape
na~ ele rnarleiras. O I'ecoio ele que, incidindo i.ambem sobre o 
rn~l.criul com simiim· no paiz, a mcclida puclesse entor•pecer. 
ou mesmo d~pt•i lllil· o desenvolvimento da industria nacional, 
foi que motivou a reslricção aconselhada. Entretanto, sub
ordinada, como é, ao c.ritm•iu elo Governo, a descriminaeão dos 
aJ•I.igos que pocleriio Rcr isentados clii imposto, estarão atl.en
didàs os escrlJ[lll!Os da •Conm1i~Rãn e Lneaclas na considera~,ão 
fJlll\ mnJ•eccssc as ob,joccõo~ do 1:::1·. JJ'incll 1\Jachaclo, suppri
rnimi(J-SIJ do p1·ojcd.o a limiLtu;iio r.romla â acção.. elo PQdcr 
:Executivo, llll'll l'icat•;l u,;~i111 uutoriwdo a eunl.emplar na is·en
~ão qualt!lWl' matm•ial de eun~tl'LJCí:ãu, t•esguarclnnclu dc.vida~ 
m~nte u~ in~cr·esscs inr.lu&Ll'illies Ll·u paiz. Os ddsposilivos da. 
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mesma en11Cnda consLar..les dos seus §§ 2", 3" e 4" foram jú 
jam adoptadas sem as rn:ecaur;õcs que não scrú possível sercnt 
combaLidos no parecer anterior, emitLiclo sobre o mesmo as
sumplo pela Comm'issii.'J. Não se dev·e atLribuit• ao Governo 
da União a obrigação d•c procurar cnLend~menlo com es pode
res J.ocaes •para a solueão de uma crise que a estes cumpro o 
immediato devet· do coniurar. Sl.lr.ia isso uma inversão da m:-
dem adminisLra:Liva, pai; não é' dado à autoridade superior di
rigir-se ás que lhe são ,ubalLernas para fins semelhantes, sen1 
que o facto Lt•aduza uma adverLencia, que aliás na llypotheso 
seria jusLificavel, porquanto aos pod0res municipaes cabe pe
dir o amparo da Uniãu .para a praLica das medidas neccssa
rias quo cxc·ederem ás suas possibilidades. antes ele serem pm· 
eJ.la convidados a collahornr em aclos 'que estão na alçada do 
Governo do Di-sLricto l;'cderal, em beneficie> dos seas muni
cipes. 

A emenda n. G, -rb Sr. Paulo de Frontin, consigna uma 
orovidencia de cuja effnlltividade poderiam aclvil· abtlSOS ·e en
C3il'gos incalculaveis pa·,~ o 'l'hesouro. 

Demai·s, sendo per nitlido ao Governo isentar de Impos
tos de qualquer nature~a o material para a construcção, não 
~. imprescinclivel rletet•minar Lambem as restituições dos di .. 
·reito& de importação e de expediente que houverem sido pa .. 
gos. A inserção no pro,jecto da disposição a que se refere esta 
emenda não dará maior amqllitude á acção official para o fim 
que se tem em vista e poderá entretanto constituir uma ameaça 
de que devem s·er preservados os cofres publicas. 

A de n. 7, do Sr. :icronymo Monteiro, c a de n. S. do Sr . 
. iam adoptadas sem .ae prec~uçõcs que não será passivei serem 
Lopes Gonçalves. Di'es.crevem mcLhclas relevantes e delicadas. 
que exigem ponderaçãl'l e estudo demorados para que não ~'é!
estabelecida,s com~letamente cm uma lei de emergcncia, como 
·é a de que se cogita, que pela sua natureza careca ser elabo
rada com presteza e ··~m ·condições de ser promptamente exe
cutada. 

De >aecõrdo com as ronsiderações assim succintamente •ex
postas, a Commissão de Finanças é de parecer: 

Que não seja approvada a emenda n. i; 

, Que seja approva<la a seguinte substitutiva ·á 'emenda 
n. 2: ' 

"Ao art. 2• do projecto substitutivo da Commlissão, 
•accrescente-se : . 

Paragrlllpho ;.mico. Os emprestimos de que trata 
esta artigo não poderão eJõceder de 25 :000$; 

E ao art. 3' accrescente-se a Jettra 

. _ d) a cede,r ttrrenos de sua propriedade, em .con
d!çoes razoave1s e bom assim installações que facilitem 
as construcções." 

Que seja approV'ada a emenda n. 3; 
' 
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Que seja appronda o scguin~e substitutivo á emenda 
n .. , 4: 

"Supprimam-se·no art. 3', lcttra c, depor.q de --, 
construcções, que nüo - as palavras: "~iv.er similar .no 
paiz nem"-

Que não sejam apprúvada.s as emendas ns. 6, 7 ·Cl s .. 
Sala da Commissiio, 28 d·c · rnovembro do 1921. - Alfredo 

ElL'is, Presidern~e. - !vão Lyra, Relator. - José Eusebio. -... 
Vespucio de Abreu. - Justo Chermont. - Bemardo Monteiro. 
- Sampaio Con·tJa, cont restricções. - F'rarwi.lco f:iâ, com as 
restricções l'csullantcs do sau voto em separado ao Drimeiro 
P!lirecer ., 

PMlllC!lR DA CoMMISS,\.) DE JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO N, 426, Dll: 
1.921, A QU!l Sll REFERE O PARECER SUPRA 

A' proposição da Camaru n. 238, de 1920 (lei de inqui
linato), foi pelo Sr. I'aL'.lo de Frontin ofi'erecida emenda au
tori:llando o Governo a rlespender a quantia de 20 mil contos 
pwra, no Distri·cto. Fecl('ral, desapropriar· terrenos, bemfeito
rias e con&truir habita.;ües. Approvada, a emenda foi destacada 
daquella proposição pai' a constituir projecto especial, ao qual, 
em 3" discussão, foram apresentadas oito emendas, a respeito 
das ,quaes a Mesa manrlou ouvir as Commissões respectivas, 
cabendo á de .Tustiça e Legislação dizer apenas ·sobre a de 
n. 5, que é a seguinte: 

"Accrescente -se á disposição transitoria: 

· Art. No Di~tricto,FedeJal e nas capitaes e ci
dades dos Estado~ onde s'e verificar a crise de falta de 

· ·habitações, nenh.1m aluguel poder-1 ser maior do que o 
que vigorava em 31 de dezembro de 1920. não sendc en
tretanto o senhnrio obrigado á restituição da diffe
rença. 

Esta disposil'iio não terá applicação aos casos em 
que os pred-ios estiverem arrendados por contracto es
cripto, lançado cm notas elo tabelliiio ou devidamente 
registrado e vi ;orará apenas por dous annos cem tactos 
da data em que ·~· lei entrar em vigor. 

· Sala das scs~õen, outubro de 1921. - I1•ineu Ma-
chado." . 

~ 

E' a reproducção, por outras pala,Tas, ele emenda iden
tica sobre a qual, cm S" discussão, jâ houve pronunciamento 
ela Commissãn de Justiçe. c Legislação elo Senado. Não obstante 
llaver seu autor longamente fundamentado com o brilho de seu 
talento e grande cópb àe argumentos o dispos.itivo proposto, 
vencendo, po·r tres conf,t•a deus votos, no seio da Comirl'iJsüo, foi 
recusado afinal pelo Sc11ndo, pelo fundamento do voto do Rela
tor sobre igual medida anterioemente ·propostn pela Liga dos 
Inquilinos e Oonsumidor·cs desta cidade, cujas suggestões o Re
lator ep.tendou reco)Jor, justificando no seu iParecel' em 2• 
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discussão o na tribuna. a ::cccil.ação de n:lgumus, bem: assim, ti 
rejeição do <mtras (eu:rc us qu11cs uma igual ú quo ora se 
di:scu~o) por constitui!·, a snu juizo, ,ovidont,o tramgrossã:o ao 
:preceito do n. 3 do art. H da c'onstituição Federal, mere., 
cendo então cornplotô apoio da maioria da mesma Commissão. 

Não vale reproduzir os argumentos em que se firmam 
os que julgam que a medida traduzida na actual emenda, tal 
como nas anteriores, faz rctrotrahir o .prece da locação a um 
período anterior á lei, sem embargo da opinião contraria que 
se soccorre até ela lei recempromulgada na Republica Argen
;tina, esquecidos de que, neste ponto, os· textos das respectivas 
Constituições (Brasileira e Argentina), diversificam. Mesrn:o 
alli, na :Argentina,. a disposição da nova lei que fixou a data 
de 1 de janeiro de 1920 para o preço dos alugueis é inqui
nada de inconstitucional, conforme se viu pelos meditados ar
gumentos produzidos, entre outras, pela Nacion, jornal da 
maior respeitabilidade de Buenos Aires, devendo-se observar, 
entretanto, que o preceito da Constituicão Argentina delega á 
legislatura ordinaria a attribuioão de "1•eaulamentar o di1•eito 
"de usar e dispO?· de stta p1•opriedarle". O Senado argentino 
sempre manteve inflexivelment.e semelhante duvida através tde 
.todas as discussões, não tendo sido vencedora, afinal, sua opi
nião, contraria á constitucionalidade do dispositivo, por serem 
neces~arios doze votos (dous terços) quando, entretanto, che
gou a obter dez votos, isto é, uma grande maioria. 

Si na Republica vizinha, embora o texto constitucional 
iliversifique do da nossa, uma tal medida péca contra pre- . 
ceitas fundamentacs na reputada opinião da maioria do Se
nado, composta dos mais notaveis parlamenLaras, não é muito 
que se lhe recnse legalidade em face da Constituição bra-
sileira. -

:Assim, pois, mantendo opinião j'á expre'ssa nos .pareceres 
anteriores, o Relator. nega. seu assentimento á adopQão da 
emenda. . 

.A maioria da Commissão pronunciando-se pelo voto do 
· Relator, rejeita tambem a emenda. 

Sala das sessões, 22 de novembro de 1921. - Adolpho 
Gordo, Presidente, pela conclusão. - Eusebio de Andrade, 
Re!Pf"~. - Marcilifl ele Lace1•da. - Antonio Massq, vencido. 

PARECER DA COMMISSÃO DE FINANÇAS N. 349, DE 1921, A QUE 
SE REFERE~{ OS PARECERES SUP~~ 

' ,. ' . 

' ' O projecto n; 30, deste anno, do Senador Irineu Macqado, 
concede isenção de todos os impostos da importal,lã~ e das 
taxas de expediente sobre os materiaes que se destinarem {L 
cdificacãd, excepto madeiras, assim como ele qunosquor outros 
'impostos, fóros e laudemios relativos a terrenos destinados. á 
mesma edificação; e autoriza o Poder ·;Executivo a entrar em 
accôrdo com os poderes locnes do Districto Federal para obter 
a dispenso. do pagamento do toclos c quacsquer impostos, ta
xas, licenças, sellos e emolumentos de obrns c conRtrucção 
para todas as edificaclles que se fizerem no Districto Federal, 
favores estes· que .Providencinrtí pnm obter dns autoridncles 



• 

SESS.~O EM 28 DE NOVEMBRO DE 1921 519 

de outras cidades, si pelo mesmo motivo houver disso neces-
sidade. ~ t ·· d Concessões mais ou menos semelhantes estao au or1za ~s 
na lei n. 2.-107, de 1.8 de janeiro de 1011!, s_endo, porém, restrl
ctas ás sociedades anonymas ou cooperat1vas que, sem o ~a
racter de monopolio, houverem celebrado com o r~espectlvo 
governo municipal contractos para essas construcçoes e t~
nham conseguido elo poder competente do Estado, ou mum
cipio, isenção pelo prazo ele 15 an~~s, pelo menos, ele todos o~ 
impostos e taxas de caracter mumc1pal,. nos termos do art. 2 
elo regulamento que baixou com o decreto n. 14.813, de 20 
de maio ultimo. 

A inefficacia já patenteada das medidas constantes da 
resolução legislativa cm vigor é resultado talvez de serem 
subordinados os favores a exigeneias· cuja observancia é dif
ficilima devido tlS martyrisantes formalidades burocraticas 
de que 'se revestem todos os negocias dependentes da admi
nistração publica, formalidades que no caso são duplicadas 
por serem facultadas ae concessões sob a condição preliminar 
de haver sido feito um outro contracto com o resvectivo go
verno local. . 

Demais, não se estende a todos o auxilio com que se pre
tende impn!Rionar a construccão de predios, deixando de 
advir, pnr istn, daqnelln providencia, ·qualquer estimulo aos 
capitalistas, isoladamente . 

Este pnnto é previsto no projecto do illustre represen
tante dn Distri~f.n F'erleJ•al. qne g-eneraliza as isenéões pro
postas; mas, pnr outro larlo, o mesmo prnj11rf.o attribue ao 
Governo ela União o entendimento cnm ns porlOJ'C'~ lncaes para 
a snh1çãn de nma crise que a estes cabe a immediata obri
gação de cnnjurar. 

~CJ·ia isto uma inversão da orrlem nrlministrativa, pois 
não é dado á autoridade snperior dirigir-~e ás que lhe são 
subalernns. para fins semelhantes, sem quP. o facto traduza 
uma adverf.encin que a! i(LS, na hypothes~. srria ,iustificavel, 
pois Of poderes muninioaes deviam ter recnr::ido ao amparo 
da União para a~ medidas necAssnrias. qutl P.xcorlerem :l.s suas 
possihilirlacles. antes do alvitre de serem po•.• ella convidados 
a collabornr na pratica de actos que estão n:t alcada âo Go
verno do District.o Federal, cm beneficio elos sens municípios. 

:Além cln pro,iect.o a qne nos vimos refel'indo. pende de 
parecer· da Commissão do Finanças e esf.:l cnnf1ado ao estudo 
do Relator. lim outro, cln Senarlor Paulo dP Frontin, sobr'l o 
mesmo assumoto e, como aqnelle, clest.acaclr:J das emendas of
ferecidas no Senado á proposição n. 238, de 1920, da Camara. 
dos Depu ta dos. 

O projecto Frnnf.in autoriza o Poder Execntivo a des
pe!lcler até 20.000:000$. para, no District.o Fe.i~?ral. desapro
prmr terrenos e bemfcitorins. e construir hnhitnções isoladas 
ou collecf:ivns, podendo vendel-ns, arrendai-na ou . alugai-as 
como julgar mais conveniente; ist.o é. prescreve a 1prompta 
T'e:tlizaoiío, pelo Governo Federal, do augml~nt.o de numero de 
habita(;pcs nesta _cidarlc, fim que tiveram ern vista, por :n
t.ermedJO das somedncles anonymas ou conporal:ivas a lei de 
19'1'1, e nelo incitamento a todos os particulares, o projecto 
Jrineu Machado. ' 
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O assumpto é mais conscntaneo com as nf.Lribuições dos 
poderes locaes e cabe-lhes a maior· culpa da situação em que 
er acham, pnr flagrante imprevidencia, governativa, princi
palmente os habitantes desta cidade, 

A~ condições financeiras do paiz são ovidcntemcnte pra
carias e tndo aconselha decidida desistenciu ~,.mtra as tenta
Uvas de aggravacão nos encargos do The8ouro, 

E', porém, um facto insophismavel que n~o depuramos 
em um à emergcncia excepcional~ . 

A falla de predios na Capital da Republica em virtude de 
.:•azões ,iá bem conhecidas, vem se tornando mai~ sensível dia 
a dia, c as difficulclades já insoffriveis ela .população pro
pendem a maior recrudescimento, não aenrlo licito aos po
deres publicas conservam-se impassíveis quando prenun
cias insicivos de uma séria anormalidadll na \'ida social silo 
observados. · · 

Ni!tguem desconhece que é um mal, . cm momento de 
apertlu·as financeiras, at.tribuir novas reHpnnsDbilidades ao 
'riJCsouro, procedendo os seus recursos exclusivamente de 
onus já excesivos impostos nos contribuint'ls; porém, maior 
mal será consentir que esses contribuintes as:;im exagerada~ 
mente tributados continuem expostos a de~assoc~gos inde'fini
clos e illimitadas extorsões, dependendo da accão ooordena~ 
rJora de elementos só acccssiveis ao Governo um empecilho 
vigoroso ao desenvolvimento da causa :les3n. já tão prolon-
gada affliccão cal! ectiva. ., 

Ha cxigencia que não permif.f.em aU.cnclAr t\s condições 
do mnmento nem medir os sacrifícios que origiuam. -

'I'~steinunhnmos, agora mesmo, que, apeÚir dos embara
~ns de ordem financeira· e de estar a defir.iencia' de recursos 
motivando prcoccupnções nos 'poderes publirns t'ederaes e lo
r.aes afim de ser alcançado o equilíbrio rlo ~J·camento para 
1922, ainda assim proseguem custosos servi~os e surgem no~ 
vos emprellendimenf.os cujo principal fito Lí o maior csplen
clor da commemcrração do centcnario da indeoendencia nacio~ 
nal. · · 

Srja addicionada pois, ao programma d~ssa patriotica 
festa nma parte realmente popular. uma 0arte r.m que se re
f'licl.am os .legitimas sentimentos civicos ;los que administram 
() pniz e que venha nrodigalizar verdadeira ~a1isfação ao povo, 
n· e~~a ·grande porção de desafortunado-s qnr, sem um gesto 
ollficial decL~ivo e oppor1.uno. não logrm•;í ao menos ter sc
t'onar.las. naquelle ;momr.nlo de intenso i•Jbilo par todos os 
brasileiros, as dcsalr.ntadnras aPPl'Chensões aPtuaes sobre nm 
mod9~1.o abrigo, sem maior .reducção dos seus minguados 
~red!fos. 

Com c.~~e ob,icctivo. elnbnramns o pr~ jec:n abaixo, A.m 
nue sãn reunidos ns principaes dispositivo~ fins referidas 
rmr.nrlas dns Senadores Irincn Mnchado ll Paulo de Frontin, 
addit.aàos de outros que nos parecem convenientes. 

E' este o 
PROJECTO SUBSTITUTIVO 

N. 32 - :l921 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica o Poder Executivo autori7.aclo 

.co.nstruir, po.r contrncto ou administrativamente, 
a mandar 
até cinco 
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mil predios, que irão sendo. vendidos a funccinnarios oubli~ 
eos ou operarias da União. 

§ -J.• A venda dos predios assim con~Lruiclt's podera ser 
rffoctuadn mediante pagamento cm prestaçCil~ mensaes, que 
~erão descontadas nas respectivas folhas, de rn'1do a ser in~ 
tegralizndo o mesmo pagamento dentro de quinze annos, sendo. 
então feita a transferencia da propriedade. 

§ 2.• O .preço de cada predio será o do ~eu custo, accres
ciclo apenas dos juros e mais dcspezas na prc.porcão da im~ 
portancia .com que houver sido onerado 0 Thcsouro Nacional 
om virtude da operação de credito de que trata o artigo 3•, 
numero I: 

§ 3.• No caso rle demissão ou se por qualquer outro mo~ 
Uvo o comprador deixar de ser funccionario ou operaria da 
União antes de ultimad·J o pag·amento do predio, caber-lhe-ha 
o direito do optar pela o1Jri11ar;ão de levar a termo o contra
cto respectivo ou de ser indemnizac!o da quantia que tiver 
pago, deduzido apenas o valor corre·~<pondente á percentagem 
dos ,iuros ·O despc7.fl'> attribuidas ao Thesouro Nacional, a 
que se refere o parngrapllo pr~écdent.c. · 

§ · 4.• No caso r! e• fallecimunt.o de. funccionario ou ope~ 
rario, nas condições prc.vi:;tas no § s• deste artigo, é assegu
rado. aos seus herdeiro8 o mesmo direito alli consignado. 

Art. 2.• E' tambem facultado ao Governo fazer empres
timos ao funccionaria ou opr:rario àa União, que possuir· o 
terreno necessario ·e qui1.cr fazer a construcção de um pre
dio para sua rcsidencia, passando neste caso a propriedade 
a constituir patrimonio publico até serem solvidas as obri~ 
gar,ões do empreslimo que contrahir, cujas condições não 
poderão ·exceder ás ba~o~ estabelecidas no § 1' do art. 1'. 

Art. 3.• Fica autorizado o Poder Executivo: 
a) a realizar npernçi'io de (lrcdito até trinta mil ;:ontos, 

cujos títulos deverão Si~!' resgatado& no prazo cln 20 annos, 
sendo o prnducto cxolu~ivamcnte destinado á caixa a que al~ 
lude o dispositivo seguinte; 

b) a crear uma caixa rspecial, a que serão recolhidos os 
fundos provenientes da operacuo de credito autorizada na 
lettra ·A, deste arLig-n, conl'ian110 a 'SUa administração e a do 
servíco que lhe é attribuiclo a um cuMelho composto de· tres 
cirladãns de notaria idoneida•l·e, escolhidos ou dentre fun
ccionnrios puhlicos. Pot• essa caixa, que terá escripturação 
distincta no 'rhcsouro Nacinn:-tl, corur·ão todas as despezas 
concernentes ao fim d8sta lei. No regulamento que expedir, o 
Governo eMnbeleerr1í do melhcr modn. a ·fiscalização das des
pezns que tiverem clr. snr feit.u~. bP.m como a f6rma pratica de 
serem rrsA"ntnrlos ,1~ titulo;; relativo~ á operação de credito 
realizada dentro. do prnw marcado, providenciando para que 
o mesmo resgate so fa(:n pnr conta da l'enda ~specialincla que 
fôr dednzirln das folha~ dr pagamento de funccionarios ou. 
operarias da União, nos !.ermo~ do ~ 1" d'o art. 1•: 

c) n suspender n cohrança ou rerlu7.ir as taxas do impos· 
tos de import.açiío sobrri o mat.crial imprescindível a constru~ 
cções, ono não tiver similar no naiz nrm sc,ia npplicnvel a 
hahit.ncõns rln lnxo. c.onfnr·mc a discr!minacH.o one será feita 
no rrc:nlamnnto. r a isr.nt.nr dns impo~tns de selln, M trans
missão de propriedade il de qualquer outro que julgar conve-
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niento os contractos que J.ivr.rem de ser celebrados em virtu-
do aesta lei. . 

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

Sala das commissões, 17 de outubro de 1921. - Alfredo· 
Ellis, Presidente, com re's[ricção. - Joúo L111·a .• Relator. -
Francisco Sá, venciclo quanto :l. intervrmção directa do Estado 
na -:!Onstrucção de casas, de. accOrdo com os fundamentos do 
voto em separado. - Moni:; ')od1·é, com restricções. - Fc
lipp'f: Schmirlt. - llcrnm'llo NontairD. - Sampaio Oor~•êa, 
com restricçõcs. - l'espu.cio t.'e Abrett. - Justo ,Chermont. 
lrineu. Machado, co;m restricoões e c, protesto de apresentar 
emendas no plenarw. 

VOTO EM SEPAllADO DO SR. FRANCISCO SÁ. 

Duas soluções offerece o proJecto do illustrado relator ao 1. 
problema actual da carc;;ti:l. de habitação: i", a construcção 
pelo Estado de casas parn. os seus operarias e funccionarios; 
2•, o auxilio indirecto a Mnsfruc~ões particulares, por meio 
da isenção de alguns impostos. · 

Do primeiro processo, que constitue a parte principal do 
projecto (arts. 1• e 3°, alincas a e b), divirjo radicalmente. 
Em nenhum paiz menos do que em o nosso, razão ha para 
se dilatar o domínio do Estado pelo campo da actividade pri
vada, ao ponto de tomar nqucllc ao seu cargo o supprimento 
tlas cnisas necessarias á vida. Onde isso se faz, sob a pres
são elo umn. catasLrophe n. cuja influencia parturbadora não 
escaparam os phenomenos cconomicos, ·já se vão, poucó a 
pouco, restabelecendo os limites naturaes que• separam a ac
r.ão official da particular. 
• Entre nós, a ·invasão desf.H. por aquclla nunca resultou 
da~ mesmas necessidades ineluctaveis que alhures a deter
minaram; procedeu, antes ora ele irr~sistivel mimetismo, ora 
da perigosa tcndencin. para a vam porfia pela popularidad~Y, 
ou para ampliar os meio~ •le .~o!Tup.ião ao alcance dos pN
prietarios do poder. Em um c cm outro ca8o, a experienoia 
:I.' o i infeliz c• funesta. Nm1ca por ella se conseguiu comprimir 
uma crise, sinão para fazei-a rebentar cm outros pontos e 
·sob outr,as fórmas mais generalizadas o mais intensa,, 

. Foi o segundo dos mot·ivo•; apontarias que ·em um período 
de obliteração do senso politico, levou o Governo a empre
hender. a construcção ele casas para operarias. Quando, em 
1912, procurou essa tentativa o apoio do Congresso, sob a for
ma de um pro,iecto de lei, de· cvidento inspiração governa
mental,. que autorizava o emprego de vinte mil contos dos 
saldos das caixas economicns na construcç!ío dos dous primei
·ros nucl~;os do casas para proletarioa, contra ella me insurgi, 
oppondo á maioria da commissão d1! finanças, em 14 de no
vembro daquelle anno, com voto nm separado, que honraram 
cnm ;sua assignatura os flrs. Feliciano Penna, Francisco Gly
ccrio e Leopoldo do Bulhüc.~. 

A iniciativa do cntiío. como a rle agora, se ;justificava . 
com o ter sm•gido da sensação angustiosa de uma crise, cujas 
.ca\lsns r.ram, ~em duvida, menos graves do ·qu(i as àctunes. 
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Traduzia 'nn a improsHfin geral nas palavras em que resumia 
.aH •e:dgencias do momento. 

«Nos u!l.imos tem]Jos, o problema revesLiLt nm aspeclo 
de g·ravidade r. rlc UI'!N·ncia qi.w impt·essinou aos espíritos di
rigentes c 1 11cs sug;,;oriu ooltwõcs immcrlial.as o cncrgicas. De 
um lado, as causa~ g-emes q,uc toem determinado a cxtraor
(limll'ia carrsl.ia da vida r q111.'. filiadas, Trl'incipalmentc, :'t 
i n I.~I·ven•;fio 'JlUI'C ia I r. indisci'Cln. dn l~staclo nu dcscruvolvi
menlr• r.I•JH phrnnmr.nns economicos, não enconi.I'aPam aind:t 
qnr.m so diRflltzcssn, I'nsolnlamcnl.n e sinccrarnr.ntc, a cumlw.-
1 el-as; dr' nul.rn larlo, causas particulm:cs, como n rapido cro~
cirncnl.o da popnlaeão desta Capital, a ai.Lracção que, depois 
;dos nwlhoramcnLos nella realizados. começou a exercer sobro 
a r.;cnLc do interior o sobro os operarias esLrangeiros a demo
l.i;:iio das velhas casas. reclrumada ,por aquclles melhoramen
,tos: Lodos esse fac Los determinaram uma verdadeira: e intensa 
crise da habitaÇão ,popular, a que urgia acndir .» 

Os arglllncn tos c as provisões a que então me abalançára. 
ti varam dos factos a mais penosa co;nfirmacão. O Governo 
con~l.ruiu cnro c mal; a h1icial.iva particulal' se rcLrahiu; a 
cri~c niío foi r~on,iurada, sinão para um pequeno numero de 
l1eJwJ'iciados; a g·ratidão c o applauso .interessado dos fol.VOJ'e
oidos pnln rlcsperdício deram a illusão embriagadora da po
pular•idaclc que, sob almas dobeis, incapazes de compreh<!n
dm• os allo;; mol.ivos·,moracs .qui} devem dirigir a acção :po
litica, havia de cxercm·, iuevitavelmcnlc, :Is mais malefica~ 
.tcnla•}úlls. Foi a I.J.•isl.n !'Calizaçfio de que rm otlRÚJ'n .. pronun
cim· .. nestes tc1·mos: 

«As :vantagens ela occupacão de casas do Governo deter
minarão empenhos c profei'Cncias cm favor de clientelas po
litil'as, com sacrifiCio dos nccessil.ados c :desprotegidos. O que 
deveria ser, o que o legislado!' quiz que fosse em beneficio 
aos. prolct.arios, sct'ii, ii. sombra destes c com prc,iuizo dellcs, 
lt:ll inslrumcnlo de influeneia ou de corrupção.» 

«O pro.iccl.o, cntreg-nndo à construcção e a adminislra
~r:o elas casas tl acção directa do Governo e autorizando :para 
fiOi.lS nuclcos destas uma despcza flxagcrada, sem nenhum cri~ 
l.erio. que ·a justifi(]tll\ nfio vem beneficial' as classes prolc
:tarias. 
· «Ao contrario, soh a côr de favorecei-as e :í sobra da 
í;ympathia que a sua causa. desperta, não fará. sinão augmen
tar a espccic, já Lão numerosa, dos parasitas do Estado, com 
9S afilhados e protegidos aos quaes se reservnr(l o gozo da~ 
casas do Governo . 

« A campanha generosa empenhada desde muitos annor. 
iHU'n a solução de urn problema social do maior momento. 
será desviada de seus fins c l.rahicla nos seus inl.uHos. :Qs ope
rar·ios terão conscsu ido :;range ar á sua causa a opinião e os 
poc~rres .Puhlicos; mas o proveito da Victoria lhes não tocará, 
r. apenas. servirú para robt1stocer c dilatar inl'luoncinR cliJi-

.. tor:ws: sic vos non v o b-is niditicatis, aves.» 
O pro.icct.o actual elimina. um -dos maiores defeiLos d!l 

soltl(;fio adoptada em HH 2, Urando ·ao Governo a adm inis
f rac;iio das casas constrnic.las. Destas niío scl'á. mais elle o 
dono o alug·ador; poi~ pcrLencerão aos l'unccionarios e ope
l'nl'in.~ fr.clt'rllr.s, que n~ pagarão por declucçõ,es t'eH.a~ nos seus 
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~·encimcntos. 1\Ias esso vicio não foi afastado, sinão para ser. 
~utlstituido por outro de não menor alcance .. 

O aspecto mais c!ramatico do problema social, o que o 
f;lia aos mais legitimas anceios da justiça o ás mais nobres 
ROi i citações <la conscicncia humana, é o contraste entre o bem 
c;;f.or de alguns e a desfortuna do muitos, entro o privilegio 
de poucos e o nivelamento do maior numero na mesma mi
seria o na mesma desesperança. Essa situaQão as soluções 
par·ticularistas não fazem sinão aggravar, E é destas ultimas 
a ~o!uQão proposta. 

De urn soffrimento que opprime a massa geral dos pro
Jetarias .das grandes cidades, ·principalmente da Capital da 
Hepublica, o projecto .sô depara allivio a uma pequena fra
ecão de!la, exactamente a que vivendo mais perto da admi
nisí ração publica, desta recebe vantagens c garantias de que 
o unmenso povo operaria está privado. Crca' dentro dessa uma 
cla~Bo privilegiada; sobrepõe uma desigualda:dc a outra des
iguald3!de, o uma injustiça outra in.iustica. 

Ainda mais: dentro de um privilegio outro se insere, 
ror·11uanto nem mesmo a todos os empregados da União o be
!lC:'JCio alcançará., Limitado este pelos recursos· do Thesouro, 
que não bastariam •para soccorrer a todos os necessitados, 
~m·:í distribuído sómentc a uma pequena parte dos funcciona
rias c o:perarios federaes. E por mais que se procurem fixar 
cm textos regulamentares as condições de preferencia, incal
truiuvel será o numero daqucllcs c.ntrc os quaeR não haverá 
como encontrar e estabelecer desigualdade de direito. Qual 
o r·r·ilerio que elegerá entre ellcs os preferidos ? Eis nhi :1 
rror'ia a:berta ao fa·voritismo, {~~ intervenções poderosas, á re · 
trihnic;ão de serviços políticos, ás traças da corrupção. Assim, 
depois de crcar ·dentro da população jlroletaria uma classe 
[lrivilegiada, ainda so escolheria dentro desta .uma pequena 

. minoria Pl'Omiada com outro privilegio especial e mais 
odioso, pois baseado no arbítrio e nas complacencias da au
tr.ridade publica. 

Essas consequcncias não procederão de pratica abusiva 
da lei projectada; mas serão o resultado necessario do .prin
cipio e do m~odo desta. Estes, com effeiLo, impossí
vel fô1•a a applical-os a todos a quem a .iustica exigiria fa
~cl-o, isto é, a todos os operarias, assim parUculares, como do 
E3t.allo. A isso não bastaria todo o oroamento da União. Nem 
ter m est.a, em relação a operarias, que não os seus, meios de 
se assegurar,· prompla e efficazmenf.e, o pagamento dos em
PJ'csliinos representados pelas cosas para elles construídas. 

A inju.~tica, portant.o, quo assignalúmos, a bradante in
just.ica do favor desigual é inherehte ao plano .mesmo da lei; 
e basta para eondemnal-o. · 

Com n fim de beneficiar Lliminul.a parcella de b.rasilei
J'os. ·exigir-sc-ha da Nação, pm·a começar, o sacrifício imme
diato de uma despeza de trinta mil contos de ré is. Para co
rn.r.çar, di!l'O eu; porque nem ri certo que a essa importanci:. . 
1'1oue limitado o custo da conRlrucGão de cinco mil predios, 
a que o projecto se refere. nern os solicitações de toda parte 
permittirão t'iquem reduzidas aquo.llc numero as construccões 
qne segundo esM alvitrado, vrro ser feitas, indistinctamontr., 
em quaesquer cidades do pai·". 
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1\Jas nem mesmo aquclle enCl\l'iJ'O inicial póde ser imposto 
ao 'l'hesouro l<'ederal. Us recursos todos do orçamento, ainrla 
augmcnl.ados pelas l'Ccentcs e ainda discutidas creações de 

. impostos, niio bastam para or;corrcr ás desp.ezus ordinarias. 
O credito interno ,já tem 1'0\"llado a ~ua i'adiga c o seu retra
ltimento. O credito externo nã.:J so obtem siniio á nossa divida 
enorme soJJrecarga;;, bastantes para ainda mais embaracar, ou 
afastar o equilíbrio das i'inan•;a:; publicas. 

Niio é el")m uma situacão destas que ao Governo seja li
ci!.o lançar-se a um em,prehwdimento clispendiosissimo, to
mando o oncargQ de um sel"!JOO que a iniciativa particulal', 
excitada e esl.imulada por :faY·~rcs indirectos, poderá realizar, 
com mais P."Cneralidade e maõs ,justiça. 

Não foi esta, felizmento, cxcluida do plano do projecto 
~ubst.it.utivo do eminente Rcl:1Lor da Commissiio de Finanças. 
Concede elle, na alinea c do art. 3", reduocão ou iscncão do 
.taxas ele importação ao material destinado a consLrucções o 
isenção de impostos sobre 0l'l1Lractos a estas referntes. E', 
rnaiR ou menos, o processo a~luptado ,pelas leis de 18 de ja
neiro ele 19!1 c 11 de dezembro de 1920, regulamentadas pelo 
c\ccrel.o n. 14.813, de 20 de ma10 de 1921. 

E' esse regulamento que ,precisa ser modificado, para re
mover embaraços que algumas de suas disposições poderão 
crear a quem queira emprelwnder a edificação ele habitações 
prolctarias. · 

Provocar essa iniciativa, animal-a, comparat-a é o unico 
meio que se nos afigura capt>.z de dar, em nosso paiz, solução 
ponderada c justa ao problema que ora está prooccupando, 
anciosamente, os poderes pubi.II'OS. · 

Nesse sentido penso que r.lr.vertí ser emendado o projecto, 
autorizando-se modificaçõ~s llberaes no regulamento deste · 
anuo. No curso do debate, ousaria provocar sobro o assumpto 
o . v o to do Senado. · 

Fal-o-hei, sem desconhece;· a força dos conselhos inten
CJOnalistas e quanto estes, iPda simplicidade dos processos 
oue suggerem, trazem aos a quem interessa a illusão de ef
fcitos rapidos e beneficos. 

· Confortar-me-ha, JlOrém. de&associar das consequencias 
do voto que lhes for dado a minha responsabilidade, assim 
como tive a felicidade de desligai-a do desastre das · villas 
operarias de 1912. · 

.. 24 do outubro de 1921. ·-· hancisco Sá. 

PROJEC'fOS DO .SENADO NS. 29 E 30, DE 192:1, A QUE SE REI'EREM 
O PA!lECEn E o VOT1 EM SEPAilADO SUPRA 

O Congresso Nacional resdve: 
ArL. Fica o Governo autorizado a despender a quantia 

do 20.000 :0'0<0$, para, no Disl.:·icto Federal, desapropriar ter
renos e beinfeitorias o construu· habitacõos, isoladas ou c''l
Jectivas, podendo vendei-as, arrendai-as ou aluS"<~l-as como 
julgar mais conveniente. ' 

Sala das sessões, 2 da snlembro de :192:1. 
F'1~ontín. _, : . ..•.. , . .. ,.: 

Paulo dê . . -~ ...... -..... -
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O Congresso Nacional doc:rola: 
Ar L. 1 .. " Na Capital .Federal c naR demais ca.pitaos e d

dadcs onde se veri:l'icar a cri~il do falta de habitações, a.ppli
car-sc..;.!Jão, durante tros annns, conl.ados da data cm que oslu 
lei cnl.r·ar cm vigor, aH seguir;l.cs medidas ele omcrscncia: 

§ 1." E' concedia a iscn•;úo elo todos os imposto~. do 
impor·l.ação e elas taxas de cxpeclicnlo sobre os maLcriaes que 
se destinar·om ú eclificar;ão, · cxcCI[:':Lo madeiras, assim como de 
quaesquer outros impostos, fóros o lauclemios relativos a 
l.cr·renos dcsLiuados á mesma edificação, ficando o Poder Exe
cutivo autorizado a expedir 0s noccssarios regulamentos cm 
que tambem fará enumeração dos materiaes de que trata a· 
primeira· parte deste paragrapho. 

§ 2. • E' o Poder Executivo autorizado a entrar em accôr
tfo com os ;poderes publicas locacs do Dist.riclo Federal para· 
o.Jblor a dispensa do pagameut.o do todos e quaesquor impos
tos, taxas, licenças, scllos c emolumentos de obras e constru
ocão para todas as edificações que se fizerem no Districto 
J!'ederal, favores estes que pruviâenciará para obter das au
l.uridades ele outras cidades e· capitacs, si pelo mosmo motivo. 
disso houver necessidade. 

Art. 2. • Revogam-se as rliG.PIOSiçõcs cm contrario •. 
Sala das sessões, de S!!Lembro de HJ21. - Irincu Mti,..; 

ch.ado. · 

lll\IEND/15 MJ Pl\OJEC:'l'O N. 29, DE 1921, A QUE .SE l\llFEI\EM o·s 
PARECERES SUPRA 

N •. •1 

Accríiscentc-se ·onde convier: .. 
Art. Na ·Capital Federal. c nas ilemais Capitães e ci-

tlades dos l~stados onde se verificar a crise de falta de habi
!.ações, applicar-se-hão, durante trcs annos, contados da data 
cm ouo esta lei entrar em vigor, as seguintes medidas dfJ 
emergencia: · 

' 1 ", é concedida a isenção do todos os impostos de impor-
tação ·e. das taxas do expediente sobre os matériaes quo se 
destinarem á edificacão, excepto madeiras, assim como di! 
quaesqucr outros impostos, fóros o laudemios re~ativos a 
terrenos destinados :i. mesma edificação, ficando o Podm~ 
Executivo ·autorizado a expedir os necessarios resulam&ntos 
cm que far:i a enumeração dos matcriaes isentados; 

2', é o Poder E:xccutivo autorizado a. entrar em accurdo· 
·com os poderes Iocacs do Districto Federal pura obter a dis·
lJensa do pagamento de todos c quaesquer impostos, Laxa~. 
licenças, scllos c emolumentos de obras e construcção para 
todas as cdii'icacões c i·eedificac;õcs de valor inferior a róis 
110:000$ c a obter doR l'cspcctivos poderes locacs que csf.oR 

· favores sejam estendidos ás outras Capi.t.aes e ()idades dos 
Estados :;i assim fõr uecessario: ' . ~. 3', durante 15 annos, contados da data em que esta let 
entrar em cx:ecucilo, ficam, no Districl.o Federal, 'dispensadas 
do pagamento do imposto predial e dos demais impostos o 
~axas de caracter municipal todas. as pessoas que dcntr.o de 
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Lrcs annos cousLrtlirorn easas do habitação cujas rendas uu 
alugueis não excederem de 150$ mensaes ou :L :800$ annuacs; 

IJ", 1Í o Poder gxecutivo autorizado a. entrar em accôrdo 
eom os respcuLivos poderes locaes para estender a a:pplica(.'ão 
da medida anlecedentc a outras cidades c Capitaes, si ,julgar 
conveniente c desde que ahi se verifique a crise de falta dl! 
hubitar;õcs. · · 

Em Ll'lltando flfJUl os podcr1~s elas reJ'eridnR Capitaes c ci
dacll!s dos :msLado~. o Govemo não :ficará adsLricl.o :i obser
vancia elo tempo da dura~ão dàs isenções, nem do quanturn 

· do valo~ locativo estabelecido pelo paragrapho anterior, po-
dendo livremente fixai-os. · 

Sala dus sessões, de outubro de :l92i. - h-ine.u Ma-
cha!lo. · 

N. 2 

Accrescenle-se a disposição l.ransitoria sesuint:c: 
Al'l. No Disll'.iclo Federal c nas Capilaes e cidades dos 

Estados onde se verificar a crise de falta de habitações, ne
nhum aluguel poderá ser maior elo que o que vigorava cm 31 
ele dezembro de I 920, nüo sendo, en LroLanto, o tiCnlwri o obri
gado :i restituir;ão da dil'ferenoa. 

Esta disposição não ter{L applicação aos casos em que os 
predios estiverem arrendados por contracto escripto, lançadt) 
em notas elo Labellião ou devidamente registracln. c· viso~arã 
apenas por dous annos contados da data em que a pr :~ente 
lei entrar em vigor. 

Sala das sessões, de outubro de -192'1 .. - b•iltalt Ma~ 
chado. 

N. 3 

Artigo ndditivo. O Governo restituirá t\s nssociar,.ües, cni-· 
Jll'C?.as, cooperativas ou particulares que na Capital Federal 
u cm todas as cidades da Republica, onde houver crise de 11a
bil.açõe~. que ·construirem ou conclúirem· habitações isoladas 
ou collectivas, no período de 1 de janeiro ele '1922 a 31 de de
zembro de 1925, os direitos de importação e de expediente que 
tenham pago sobre qmtesqu er materiaes, inclusive madeiras, 
importados para a construcção das mesmas habitações. 

ilio, 29 do outuhro do 1!l21. __, l'attlo. da. Fronti"', 

N. '4 

Oni:Ie c·anvier: 
Art. E' concedida a :;arantia ele juros de cinco po1~ 

t:enl o ao anno, até o maximo de trinta mil contos de ré i~. aos 
titulo~ hypothccarios el!litticlo_s por estabcleciJ:nen~o ele cre
dito, quo :;os e elo garantm de .1uros c ele amort,Jzaçao, asseg~
rada por alp;um elos Governos estaduaes, desd_e IJUC taes LI.
tulos se appliqucm directamente em consLrucçao de casas no 
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Dist1·icl.o FecleJ•al c nas Oapil.aes uu cidades dos Estados, onde 
se verificar crise de haJJiLacões. 

. ê. Os LiLuJos de quo trata cõtc artigo, poderão ser no-
m m~t1vns. ou ao portador c serão recebidos nas repartit\Ões 
publicas ieclcracs para caução ,ou fiança, nos Lermos das leis 
sobre este assumptà. 

Sala das sessões. 28 de outubro de 1921. - .Teronmno 
Jliontâro. - 11-incn Machado. 

Considerando que um elos meios mais cfficicntes ao pro
g-resso elas evndiçõr~ soci::ws cl~ nm povo consiste no .. mprego 
o:lc nnmcrarw do puJ:f.iculat• cm melhoramentos de intcrc:.ssc 
ccmmum. on que sal.isfaç::un as cxigcncias da collec!.ividado: 

CnnsH.!cJ•anclo l]1JC,t para esse fim, a cxperienci:J, tem açon
selhado aos t;"vcrno;; a clcct·cla('iio de medidas que aLtraluam o 
capital, oJ'ft.Jr·c.ccndo-JJJC g-al'::tntias c compensações ra?oaveis, 
retribuição de interesses· pccuniarios du renda eqnitaUva; 

Considerando que a fall.a de casas de habitação, especial
nwnte para as classes pohJ•cs o proJetarias, é um faclo in- · 
eontestavel em mujl.as cidades, produzindo clamor geral e 
chamando ::t attcncão dos rc.'lpon~aveis pela direcção do p::l.lz; 

Considerando aue a administraeãn publica não tem com
potencia, nem deve· gosar da faculdâde para construir preclios 
outros que não sejam os neccssarios ao serviço offici::tl, não 
podendo exercer a inclL1striu e commercio de construcçãr. c 
exploração de casas particulares ou de moradia, por motivos 
de ordem constituci'onal que estão ao alcance ele qualquer in
telligencia; 

Cnnsiderando que é dever do poder administrativn e <.los 
I·epresentante.'> da Legislatura animar on fomentar recursos in
dispensaveis {L mell1oria elo viela o subsistencia das• popu-
lações; . 

Offereçn [t seguinte emenda, onde convie1·, ou subsliiulivo 
ao projecto n. 20, deste armo e que se acha na ordem do tliil: 

Art. 1." Fica o Governo au torizaclo a despender, cluran!e 
dez annos, n'•S Jogares onde houver crise de habilar;ilo, de
vidamente comprovada, o juro de seis por cento (G o/o) annu
almente em boneficin do capital que fôr empregado na r.•mslru
cção rlc casas, que, para moradia, fôr effectuada dentro em 
36 mezes, a contar da data da presente lei, não excecl,mdo pe 
40:000$ o numeraria empregado cm cada predio. 
· Ar.t. 2.' ·A planta, projecto e orçamento para cons!.ruccilo 

dessas casag ~erão A•lbmctticlos ao (iovemo, por inLermPdio do 
departamento de obms publicas, afim ele os appro\:Ul' on não. 

Art. 3.' A conRt.rucção. elas casas, preenchida a formali
dade do artigo anterior, será levada a cl'feito mediante fisca
lizur.ão do Governo, quo acccitará ou não, para o favor de que 
trata o urt. 1', a e:--:ecução do preclio. · 

Art.. <i." O aluisuel annual das casas, que g-osarcm do be
neficio eles la emenda ou s.ub.sLi.t.u tivo, não excederá á renda r.Jc 
seis pw• cenln (G % l ao anno so.bre o capital empregado. . 

Art. 5.' O Govc1•no fiscalizará a conservação c conrli
r.ões hygienicnR ela~ casas, obrigando o propricLario a pro-
vel-as e exigindo 05 reparos ncccssarios. ,. . 

Sala das ~essõc;·, em 29 de oulubro de 1921 . - Lopes 
Gonçalves. 
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E' igualmente, lido, posto cm discussão c approvado, o 
seguinte: 

i'AilllCEll. 

N. 150 - 1921 

. A' Conurtis.~~n de .Fil)all~a~ é .ue [JUJ'c~e!' Cl!JO 'seja ouvido 

.o .Poder Exctli.'Ltvo, por mtcrmcd10 do MmtsLcl'io da Guerra, 
sobre o .recru•lrimeolo em ·que D. 1\laria Luiza Vianna do 
Souza. V lUVa do tenenlc-tlorone! JwHorario elo Exercifn, Dr·. 
i1raz Floren! i no Hem·iqtHl de Souza, auditor de gucl'ra no Rw 
Gl·ar1dr. do Snl. solicita o pugamenl.o da dil'fm·cnça ele vcn
cimctll.os que ~cu finado marido deixou de perceber desde 26 
d.e ,julho ele JfH L dnia r•m rJUfJ lhe Joi designada aquclla re
gião militar pum Tiülla ter exercício atr.\ 27 do dezembro de 
HHS, dal.;t dll seu ralleeimen!.o TH'SI.a Capital onde se achava 
~m r;ommissiio do Minisl.crio da Gucrl'a. · · 

Sala das Connni~sõc8. 2ü r./c novembl'L' lle 1!!21. - Al{l'ada 
Ellis, .l>!·csidenle. - lrincn Mar:Ttodo, Rclalor. - F·r·mtcir.co 
,':itl.·- Jolio Dur·a .. -·- Vas]Jucio de Abr,nr, -.Justo Chermont,., 
...... I•'clitJ'[Ia Sl'!writlf. , 

O Sr. Alfredo Ellis ( ') ·-Sr·. Prc:;it!cnlc, ~nlicilei a palavra 
{Jar·a IC•r· um l.r.]r)g·Nmlma que, das r·cg-iües Jon:dnquus do Act·e, 
me foi enviado. . 
. Enlcntlo, SJ•. P!'cs.itlcnlr. que ~~ t!e inlcir·a jusLJça rJ que 
JHJslL• dcApncho fJ'edem os nossos paLl'icios. Piei Leiam oR acrcn
nos o~ dil't!ilr;~ polilieos qur; Icem todo~ os cidadãos bl'asilei
ros não exdliidos ]Je!os rlj,;f\o;;.il.ivos con~li.l.ucionucs, pensan
•lo eu que nr'r.;; absululamcnle não podemos deixar· de lhe:; dc
J'nriJ' n que lão ,jtts!.umcnl.rl pedem, para que vossam concorrer 
ás urnas na VJ'Oxirna clcit'ão pJ•csidencial. .. 

NoBsu bandeira r! ove .cobT'it' a l.orlnH w;. bl'asileiros rio mes
mo modo quu r.911f·c c sombreia a nar;ão inLeit·a, integra. 

Lendo c.~/1' LcJI)g'l'!lnuna, solicito n uttenção da Mesa no 
Mnlido de sct· eonsnltatla a Commissão do Cons.tituiç.ão para 
que, pot· meio de Tlrmt cmcn.cl~, se,ia consignado. a faculrlade de 
potlel'Clll úSSC'' llOBSOS pal.J'lt;JIIH CIJill]JUJ'fJCCl' as ll!'llaS e dm· 
o seu voto. (•.mhor·:t aquella pal'lc da Federar;ã~· nãp Lenlm 
ainda r•!Jll'I.'SI'nl.n~:fi(• no CongTesso, '·' que, para ntuu, e moL1vo 
para que def'iJ·amtJs rr que ,pedem os acrcanos. 

(U): 

«SenadrJJ• Alfl'lll!O Ellis - nio - C!'UY.UÍJ'U do Sul -· 
:\nme ukil.rH'Urlo .Turuá. 'l'at•aua0á, appollamns V. Ex.· 
~enl.ir:lo 1 c i e~l.enda dirc i lo vol.o ar,J•eanos cleicãn prosi
rfmu:iai, pnndo l.cJ'niO mwmulia J'e~tl'ingo csso dil'cito 
l'lei~rit:s mul'.ieipuc;; niín accllita som t'tJVtrHa chJiLr.H'\l~ 
IJl'ÍI~iJoirM dí'Jli.J'O ~Cil pail. llÜll leulHIHIOS ÍllLCJ'fCl'llilC·h~ 
'!~colha Chf!f<• N:11;üo. Appellalllrrs V. :Ex. 1-CI'JJÜJHt~fio 
in,iut>Ur.:a. J!cJq Ptu•f.idu Auluuumbltl Juruú, Maneio Lulla 

('·) N:1o rui l'evisl.o peJo oJ·ador·. 

•.S. - Vul. V>lll 
\ 

3.t . 
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Senna. - Pollo Partido· fiepublicnno 'ramuacá, Sanção., 
Gomes. - Pela Ln.in Fml.crnicladc Acrcana, fl•·avch·o· 
Costa. - Pc;a Associaçüo Commercial, Pedro :lluracs" 

Eram estas as palavra:, que cnlcndi do meu dever pr.·o
filrir como represenLanLc r.Ja Nao;iw, tr:msmi.I.Lindo ao Scnoclt! 
oJ pedido dos nossos irmãos do norle para que se estenda ato 
elles a faculf!acle ele se pronunciarem na proxima oleiçií.o. pre
siclen~atl. (M·uilo bem; muito bam.) 

\ 
' OHDElll DO 'DIA 

2' discussão da proposic.üo da Can(ar:t dos 
n. 120, de 1021, fixando a despcza do Minislerio 
e Negocias Interiores, para o exercício de UJ22 • 

.. 
ORÇAiviEKTO DO 1:-lTEIUOR 

, I 

Depui.Jdo~ ~ 
da JtUSli~a. 

«0 sr. A. :A"zeredo - Sr. Presidente, venho desempe
nhar-me do compromisso que contrabi commigo ·mesmo, . o 
anno passado, cm relacão ú justiça federal e á do Districto 
Federal. 

Apresentada uma emenda á consideração do Scnaolo. fõra 
rejeitada com o meu voto, compromcttendo-me eu, entretanto, 
1\ amparar o,projecto que então tinha sido apres~ntado na 
Gamara dos Deputados, afim de que os magistrados o.Ja jus
tiça federal tivessem melhorados seus ven~imcutos, llio exi
guos ,.neste· momento de vida cara •e difficil. 

. Al!egava eu, Sr. Presidente, naquella occasii'io. qLle a 
emenda. apresentada tí consideração do Senado ac.r.weitava 
sómentc aos membros do Supremo Tribunal Federa! e aos da · 
Côrte de Appellação do Districto Federal, entendendo t:'U que 
•·•sse augment.o devia ser extensivo aos jui:r.es, fedet•a!ls no~ 
l~st.ados, do sorte que tivessem elles melhoradas as. ~o1as con
dil;ões de vida c que se devia tambem augmcntar o~ vPnci
mentos dos juizes das varas cível, criminal e commúrcial, e 
dos prctores no Districto Federal, porque, incontestavelmente, 
ttldos esses .altos funccionarios da magistratura ganham muito 
pouco para poderem manter-se decentemente no e~erc!cio das 
suas arduas funccões. 

0 Sn. Jo,i.o LYRA - Aliús, a emenda a que V. Ex. SE' re
fere, não foi impugnada pelo Senado, mas, approvadn. · par:! 
conslituir projecto em separado, ·por haver sido R!)r,sentada 
ao Orçamento da Fazenda, quando devia figurar no Orr,amento 
da ,Just.ic.a. ' 

O .SR. A. :AzEn.EDo - V. Ex:. tem razão, mas. deve recor
rar-se do que a emenda se roferia tão sórnento aos venci
mentos dos 1\linislros do Supremo Tribunal. Federal o dos 
Desembargadoras da Cõrto do Appe!la~Jão do Districto Fe-
deral. · 

· De modo que os ·Juizes das varas cível, criminal e com
marcial e os pretores do DislricLo Federal, nenhuma vantagem 
tinham naquclla emenda que então o Senado approvou para 
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constituir .projecto em separado. Tambem não aproveitava 
aos juizes e procuradores í'ederaes nos Estados. 

O ~sn. JOÃo LYRA ....., E' ex:acto. 
O Sn. A. AzllnEoo -Era nesse sentido, Sr. Prcsirl0ntc, que 

eu dizia não poder dar naqueJla occasião, o meu voto á 
emenda, porque entendia que as vantagens ·nella consignadas 
deviam ser extensivas a todos os juizes, não se límiLatJdO só
mente aos membros do Supremo Tribunal Feder:t! c acs d!!o 
Côrte de App-ellaoão. · · 

Hoje, porém, Sr. Presidente, venho desobriga c-me do 
rompromisso que então assumi, apresentando 'ál considerac!io 
do Senado uma emenda geral, em que se elevam n:io so
mente os vencimentos dos Ministros do Supremo Tribunal Fe
deral, que vivem assoberbados de autos, que teem que' rer;olver 
questões transcendentaes, e dos Desembargadores da Côrte de 
Appellação, como oe juízes das varas chiei, crímin:d e ~om
mercíal e dos p!'etores do Distrícto Federal, como tambem 
dos juizes e procuradores federaes nos Estados, de sorte a que 
todos estes magistrados tenham melhorada a sua sit,uacão. 

A minha emenda, Sr. Presidente, eleva a 5 contos de réis 
mensaes os vencimentos dos l\Iinistros do Supremo 'l'ril:iunat 
Federal; a 3:500$, os dos membros da Côrt.e de Appellal)ão; 'l 
2:500$, os dos ju.izezs das varas cível, criminal e cnmme:cinl 
e da provedoria do Dístricto Federal; a 18:000$, annuaes, os 
oos preteres e elevando, ao mesmo tempo, os vencimentos dos 
juizes federaes nos Estados. 

· Como o Senado sabe, attendendo a cada uma d:,s cír
cumscripções, os juizes ganham desigualmente, de mo:!o que, 
em certos Estados, exactamente onde as custas pMl~m ser 
maiores; ha juizes que ganham mais do que em outros, onde 
as custas são menor·es, devido, principalmente, ás • questõl'~ 
,iudicíaes o commerciaes que nesses Estado3 nod11m surgir. 

Assim, os juizes seccionaes dos Estados de S. Paulo, l\Tinas 
G~raes, Rio Grande do Sul. Bahia. Pernambuco, Pará c Rio rle 
Janeiro e os juizes substitutos, ficam elevados igLJulmente a 
'27 contos. , 

O juiz seccionàl do Dis'tricto Federal, terá. 36 ~ontos; os 
secciona:es dos demais Estados, terão 24 contos. 

Ora, o juiz secciono:! de Matto-Grosso. por exemplo, tem 
um conto e cento e poucos mil réis por mez. 
· Parece, Sr Presidente, que no momento act.ual, imooss~::et 
é viver no meu Estado, como em qualquer outro tln Unrao, 
com uma somma tão exígua. quando se exerce um -cargn tão 
E> levado e de tanta rcs).lonsabí!idade. (Apoiado.) 

O Sa. AT.FREDo Er..r..rs - E' um vencimento realmente· mes
quinho. 

O Sa. A. Azlli\EDO - Vinte e quatro contos, portanto, não 
ó augmento que se possa c?nsiderar elevado, 1 :750$ me_n"saes, 
que é quanto ganham os ju1zes nos Estados, com excepcao dos 
de S. Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Bnhin, Pernambuco, 
Pará e Rio de Janeiro. E ninguem póde dizer que 2·:.· contos 
seja. urr.a. quantia tão grande que não se possa eleyal-a~ 

Consignei tnmbem. Sr. Presidente, de act·ôrdo, ah'\~. com o 
projecta que esltí na Camarn dos Deputado>. 30 cont.r1:< pura o 
Consultor Geral da Republica. Incontestavelmente, nfio é uma 

• 
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somina que cause 'espanto, ·embora o Consultor Geral da Repu
blica possa advogar, porque os serviços que lhe são confiados, 
são extraordinarios e grandes, e a sua responsabilidade ·é, 
~ndiscutivelmente, enorme. 

Ora, Sr. Presidente, nós que entendemos o anno passado, 
elevar o subsidio dos membros do Congresso Nacwnal, niio 
podemos recusar, agora, a elevação dos vencimentoe da magis
tratura federal e do Districto Federal, porque os Sc1:>1dorcs e 
os Deputados podem exercer qualquer outra profissão. Os 
membros do. Supremo Tribunal, da Corte de Appel!ação e 
mesmo os juizes dos Estados, não podem, absolutamt'nte, des-:
envolver a sua actividade i'óra da justiça. 

Não é, portantll, de mais que todos nos esforcemos para 
qu·e sejam elevados esses vencimentos, assegurando á JUS
tiça uma viela mai~ de conformidade com a sua alta autori
dade, de modo ,que possamos ·proporcionar o bem estar e a· 
conforto da magistratura, senão como merece, pelo meno.1:1 
r.omo póde ser. 

0 SR, .ALFREDO ELLIS - Apoiado .. 

O SR. A. AzEREoo - Ao menos, devemos evitar a diffi
.:JUlclade de vida em que se encontram os· magistrados que 
não dispõem ele fm:tuna. 

O CongrEsso Nacional votou uma verba para a represei!
tacão do Presidente da Gamara dos D3puta;dos e do Presi
dente e Vice-.Presiclente do Senadn, Não é justo que se· li
mite a do Prc~idcnt0 do Supremo Tribunal Federal, que é 
o chefe supremo de um dos poderes da Nação. Consigno 
t.ambem na minha emenda um augmento, para que sejam 
dadns an Presir'cnt.P do Supremo Tribunal Federal, em Jogar 
dos dous .contos de réis que tem, annualmente, a quantia de 
doze contos. 

0 SR, ANTONIO MASSA - V, Ex, me permitte um aparte? 
O Sn. A. AzEREDO- Perfeitamente; com muito prazer •. 

. t. 
tO Sn. AN~·oNIO MASSA - V. Ex. nao incluiu na sua 

emenda os nror:uradores da Republica ? · 
O SR. A. AzEREDO - Estão inclui dos .. 
0 Bn, ANTONIO MASSA - Perguntei pOI'CIUB não tinha 

ouvido bem. 
0 SR. TNll!O DO BRASIL - V, Ex. não incluiu tambem 

o procurador da Côrte de Appellação ? 
ú Sn. A. AzEREDO - Eu não podia deixar de o iazer. 
O SR, AN1 ONIO MASSA - Eu me refiro aos procuradores 

da Rep\Jblica nos Estados, -
Ô Sn. LoPES GoNÇALVES - São os .procuradores seo

clonaes. 
O Sn. ANTONIO MASSA- Perfeitamente;. é isso _mesino. 

O Sn, A, AzEREJOO - V. Ex. c o Senado devem recor
dar-se do que li na minha .emenda. na parte que se refere a 

· esses ~erv~;nt.unrios. Como se viu, todos foram contemplados, 
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O Sn. ANTONro J\I,ISSA ....., Perfeitamente; eu tinha ou
vido mal. 

O Srt. A. AzEnmoo - Com effeito, não se comprehende 
q·ue um procurador da Republica nos Estados seja retribuído 
a razrw ele 300$ por mez ! I 

O Sn. LOPES GoNt;:AJ..VES - Parece-me que seria mais 
Jogico equiparar os vencimentos elos procuradores seccio
nac5. :Não Jm _razrw par ,a que existam procuradores seccío
naea com venc1mentos d1vcrsos uns dos outros,, · 

O SR. JOSÉ EusEBIO - S. Ex. não quiz alterar as ta
bcllas. 

10 SR. A. AZEREDO -·Penso que essa diversidade de 
~cncimentos, como já fiz observar ao Senado, é devida prin
cipalmente ao desenvolvimento dos Estados. Em uns, como 
na oc.casi11o accrescentei, o custo da vida é mai,s caro que en: 
outros; tio modo que a igualdade de vencimentos não seria ra
zoavel; resullaria que uns teriam meno,s proventos que outros, 
attendendo-se ás custas, que no Estado A são maiores que no 
Estado B. 

O SR. LOPES GoNÇALVES - Os juizes federaes não rece. 
bem custas. São pagas em sellos. 

' O SR. A. AzEREDO - V. EX!. está enganado. Os juizes 
federaes têm direito á retribuição de diligencia. 

O SR. LoPES GoNÇAJ..VES - Os procuradores seccionaes · 
6 que recebem as custas. 

O SR. INoro oo BRASIL - Creio que V. Ex. esqueceu 
o procurador geral da Côrte de Appellação do Distrioto Fe
dfJral. 

O SR. A. AzEREDO - Não me esqueci; V. Ex. natural
mente não me ouviu bem. A emenda o equipara aos de.sem-
bargadores. · 

Quanto ao Mínisterio Publico, mando substituir a ta
bella, elevando os vencimentos dos seus serventuarios. As..' 
sim, ·o procurador geral fi.ca eleva·do a 19:500$000. Estão 
tndas as· outras dotações augmentadas. Os promotores tive
r·am seus vencimentos augmentados a iS :000$ e os adjuntos 
a 12:000$000 ; os procuradores da massa fallida e dê re.; 
siduos, a 12:000$000 ; os curadores a 18:000$000. 

o SR. BENJAMIN BARRoso - Ahi V. Ex. attende a uma 
emenda que aprese,ntet no anno passado. . · 

O SR. A. AzEREDO - Perfeitamente. Emfim, Sr. Presi
dente procurei attender ás necessidades da Justiça Federal, 
elevando os vencimentos em todos os ramos da Justiça da 
União e do Districto, . contemplando egualmente os juizes do 
Acre, que ganham desjgualmente em relação aos juizes fe-
deraes dos Estados. · · -' 

Como, porém, alli, a gratificação é maior que o orde
nado devido á difficuldade de vida e de permanencia ·dos 
funcéionarios nos seus respectivos postos, é natural que se 
tenha elevado exactamente as STatificações, deixando o orde
nado proporcional. 

E' certo, Sr. Presidente, que se. poderá nllegar neste 
momento ,que as diffiouldades da Nacüo süo extraordinnrias .. ., 
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O . Sn. LoPES GoNCALVllS - Essa allegac!!o vem de mui. 
tc.s annos. 

O Sn. A. AzEnEoo - ... que devemos olhar para as 
despezas extraordinarias que temos feito, para as difficul
àades 'que reinam em todo o paiz. 

Mas, nós. temos visto, Sr. Presidente, que se despende 
da mesrpa :r_naneira, que o Governo é obrigado a despezas 
extraordmar1as. Nós acompanhamos todos os dias a «ordem 
do dia» prenhe de autorizações de credites, attendendo ás 
neces~idade~ do E~tado. Não é de mais, portanto, que fa
çamos um sacrificio, si tanto fôr necessario, para collocar
mos na altura em que deve ser collocada a magistratura do 
Paiz. (Apoiados.) · · 

O Sn. LoPES GONÇALVES - Essa allegação de aperturas 
financeiras ,iá vem de muito longe, desde que entrei nesta 
Casa. Entretanto, nós, legisladores, entendemos, de accôrdo 
com a carestia da vida, elevar o nosso subsidio. Trata-se 
de um ramo do Poder Constitucional. Não ha, portanto, razão 

· para que os magistrados não gosem desse beneficio. A si
tuação é a mesma. 

O Sn. A. AZEREDO - V. Ex. reproduz, no seu aparte, 
uma das observações feitas no meu discurso. De modo que, 
agradeQo o apoio com que V. Ex. me honra. Homens enca
necidos no serviço da Republica e que passam a vida inteira 
a folhear antas e a proferir sentenças que os elevam, ·não po
dem, não devmn c.ontmuar a rnssar mcessidades. A Nat;ão 
t.em. o dever de os amparar, de lhes garantir a independencía 
e autoridade. · · 

Creio, Sr. Presidente, que os honrados Senadores rece
berão com grande ~atisfação, com enthusiasmo mesmo, as 
medidas que proponho, pol'que ellas são necessarias, por
que interessam a Justiça do Brasil, interessam a uma classe 
e;special. que necessita ser cuidada para que tenha completa 
independencia. O magistrado, que está circumscripto ao seu 
cargo e não faz outra cousa senão distribuir justiça, não 
póde viver em diffi.culdades. Necessario é que a Nação re
tribua seus serviços á altura de seus merecimentos e res-
ponsabilidades. . 

E' preciso que amparemos a magistratura e, como Já. 
está no Codigo do Funccionalismo Publico inscripta a eleva
ção desses vencimentos, é preciso que os elevemos desde já, 
para que ,no anno que Yem os magistrados possam ser devi
damente augmentados. 
· Estou certo de que vou . ao encontro •do pensamento do 
Senado apresentando a emenda. (Muito bem, muito bem. 1· 

O Sr. Paulo de Frontin ( •) - Sr. Presidente, varias 
emendas tenho. a ap!'f'S(~ntar á consideração do Senado. 
C•Jmo ·terão ele ser ohiec!o dr, discussão, não ·me detenM 
ag11ra a e:.\"alllirto.J-n• vma por uma, porquanto vão. acompa:" 
nhadas da re.>pectiva j u~tii ic,,~flo. 

,. ) Não foi revisto pelq o~~dor, · 
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· Sou obrigado, J:úrém, a fn~er algumas consideracões re
lativamente a trcs emcnt:!:~.~ que formulo, á verba. 23, que 
trata ele subvenções ao~ institutos officiaes de ensmo. 
. O illu~Lrc re!ator dn Orçament•l do Interior, meu pre

sado amigo, repres~ntantc do Estado do Maranhão, teve op
POt•tunidacle. uo 5eu parcrt>r, de chamar á attenção para a 
verba 22" «Secretaria d,, Conselho Superior do Ensino,, em 
que foi supprimidu \1 dotar:ir· para a gratificacão a seis dire
ctorr):l de in:;titULo Cl~ ensino de nomeação .. official, ;verba 
11ue importa .em 36 :20~$ooa. . . 

Es~a suppres3ão, r•.at:Jr:t!mr:>nte, tinha por objectivo aes
·locar a verba, pa~sam:o-3 d.,,r;a, que não era mais propria, 
11ara a de n. 23, qur seria aquella em que deveria constar. 
· Inl'cliimentc, por'firn, ac!·cdito que por um engano da 

Commissiio dr. l~inançn5 e do ~eu digno Relator, na Gamara 
doB Depulndoe, a rel'r.:r·ir.ta importancia. foi supprimlda da. 
verba 22'. mas nüo i''•i cu;1or:1cln na verba 23'. . 

·· Nem :;c ,pócle d!zer qne o objectivo era que, pela yerba 
«Subvenções,, pud1 s~em as grotificaoões ser attendidas, por
,Quanto essa verba cl insurriei•mte, como vou demonstrar na 
jmtificação de oulm emenda que Lambem submett.o. á con
.siclcrnc.iio do Senado. 
. Sr .. l)resiaonte, 1 . E:x. s~tbo, bem corria o Senado, que, 

Jlela ki de :1920. fni csluhe!~eida a gratificação denominada 
da carestia do vida~ Pois bem: os funccionarios dos in
sLituws ele en~ino offír.ial, que não são de nomeação dire-

' cta do Govcrnn, mas dos directores, homologadas pelas re
spectivas cnngrcg::tções, e que fazem parte do. quadro con
stante do decreto de 18 de marco de 1915, vulgarmente 
chamado - Refflrma. C::..rlos Maximiliann, i- não: gos~ 
dessa gratificacã'), e ::li a c·onseguiram pelo facto das re
spcctivaB r.ongregaçõrH terem, ~s rendas que deveriam ,se~ 
destinadas á cotl:'!ituir;Lb do patrimonio, efi'ectuadQ .o. paga
menf.:l corresponder.tr. 

Ora, nüo ~ô i:'l se verificou que nem todos os estabe
lecimentos c.l'l'icine~ ele cnsim1 podem, deo:tro da renda, 
supportnr esse cles;u;~u, como convém ainda objectar que a 
applica~ã·1 <.!ada !1 eB ,a 1 enda. póde-se dizer que- é um des
vio do objectivo qu~" CJ r::ou o patrimonio, o ·qual deve ser. 
representado por ·~Cllficios, laboratorios, apolices, emfim, 
de um modo qualQuer CJt!e permitta a esses estabelecimentos 
irem pouco a pon~o al.t<:'ndenrl.o ás suas necessidades. 

·Nestas condiGúcs, parece-me que seria de toda a justiça 
que :i gratii'icacfio c!?. c.n;oestin de vida não continuasse a. ser 
paga pela ;•f!nda tio pntrimonin ele cada um dos institutos de 
en8in~o. i'lií·1 me refiro nr.•s funrcionarios .nomeados de accôr
do cor.1· a TnJIJor ou' JilC!lOr Ireq'uencia, porque, muitas ve
zos, :: grande frt•quercia de alumnos em um anno determina 
a divisão desse nnno c a nomt·acão de preparadores, conser
vadores, ouxiliaros de gnbinetr, etc., nomeacões essas que 
são transitarias, 

Em relação, portantr,, a Psses 1'unccionarios, não ha si
não um simples pagamento, rle conformidade com as rendas 
do patrimonio, fl·'lfrarrrn'o qtw augmenta. em relação ao ac
crescimn do nume·ro de alumnos. Para nq.uelles, porém, que 

.nilo pc.dem sex• di•p~r.surl11s, R1nda que o numero de alumnos 
se rE$(J:'~1iJ u, P .'lu~ i'Q7ot\-':l parte elo cotpq docente, de a:uxt-

• 
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JiaJ•os ele ensino ou do cr·rpo ncJminiRLrnijvo, não· pOdõ nllsO'.; 
Jntamenln ossa grr.ti1'1ca11:· o dn carestia da vtda, sem inconvc."" 
nicnl.n •cnsivc·I, ~C'r pa1rn pnlii renda elo ;paLrimonio. , 

A ·emenda q:!C submcl.tn :'t consicleração do Senado~ 
Jl!'ocura rmncJ\'C!T' os incunvenirntcs que nctualmcnt.c so dão •. 

St•. ]lrcsidenl c. na Gamara dos Deputados l.ivc a honra 
de subnmt.l.cJ' :~sua consirlcra(;i\o, o nnno }lassado, uma emen
da qno nlli J'ói nrprovnein, ma'· que o. Senado ro,icit.ou, Essa 
crnonda refere->r. no Mlfie!o da J•:scol.it Polytechnica, con-. 
c,edendo-lhe uma ve!'ba de i .. 200.:ooo~. clcsLinada :'t conclth 
são do nctunl torcclirol e :'1 cnml.rnceão .do qunrt.o pavimento. 
· A sntisfacuo dcs~as cxigrncias do edifício da Escola 

Polytcchnica, ifllp(lrtnrTa na ontrega, ao Ministcri~ do. ln-. 
tcl'ior, do cdiJ'ici(l or.dc funcciona o Instif.uto Electro.; 
Tochnico, CJUC ta!llber.:o faz pade dessa escola, c tem ·por fim 
uma ccnt.ralizacãn de grande vantagem para o. ensmo e para 
o GoverJw, pm·(]UC' rsr.rt "erba I! a calculada para o augmentCl 
<to actual ecliftcio, isto é, 800 contos. Por conseguinte, na.., 
.veria uma de~p'e1.a CJuc l.nlvct attingisse a !tO,O contos. . 

O Ministro elos Negocias do Interior, consultado, nllo. 
nchon o destino que puctcsse, com Yantascm, ser dado a outro, 
edil'iciu, c manifcstm:·::c conlr!lt•io; dalli a razão pela qual~ 
Senado deu igualnient~~ vote o:onLrario :í. emenda que tinh~ 
sido votada IHI Cnn.ara'· cli!s ])cputados. . 

· Não insi.,tirci, a~orn. 1w~tC' ponto, mesmo pela eircum"" 
sl.ancia de ufw convir que . no anno futuro o edificio esteja 
em obra, port:!U·~. nnturalme~tr.. por esse tempo, virão aqui 
os l'llPl'eiientante~ dr c·mros p•Jizes, igualmente de outrO!\· in-i 
sLituLos, havendl', portanlo, toda a convcnicneia cm que 0: 
·r.dJJ'icio possa ser c!cvidamcn te mostrado, não só quanto ll(l 
modo pcio c;ual se rcall.z,ílrn o~ cursos, mas, · especialment~ 
.Quanto aos ·seus gabinetes, entre os quaes ha alSUillJ 
dignos de rncusíi:>. ' 

Mas. n'íio tendo siclo votada a verba para a construcçã0'1 
necessita o aclual crli:!'ic5o níio só ele umn ·Pintura. geral, comO. 
de algumas rcpal'll!JÕt)S, •1Ue o patrimonio da escola, devidq 
aos factos que venhn de àllegar, não realizou:P 
. O Seuadc sabe que a Faculdade de Medicina do RIO. 
de Janeiro poudr. con~truiL• um bello cdificio na praia da 
Saudado, em v) rtude do emprcst.imo que realizou; garantiu.; 
dú, com as suas rondas, o~ luros e á amortização. 

Esse cml)rl'~timli, .porêm; ~·oi, lposteriormenjte, solf\lid'~ 
ve.lo G_overn~, i!.ornando--se, assim, o odificio ·parte do pa ... 
1.r1momo nac!llnul. 

Nestas condições, proporia que o Senado vot.nsse um~ 
verba de 100 conlos, quE~ tí · emquanto estão avaliadas ll!'\ re..; 
paracües e a pintura intr.rnn r. exLe!'na do edi1'icio. , 

Este augmonl.o 'ftüclcria ser votado sem nenhum dos ... 
douro para o instituto oHicial que ficaria em condições dd 
~or apresentado aos representantes dos outros ostabeleci~ 
mentos csf.J·angeiros. 

Siio estas a.~ cmcr.d:~s que julguei necessario justiflclir, 
da trillunn, solic.ltarido do honrado Relnto~ do orçamento d~ 
Interim· ít stta valios:\ n·i:tencüo. · 

Quanto :is demais, estilo justificudns e ou as envio ti · 
masn. ('\/.'u'it,o bem; rtm·ito bem.). · 
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O Sr. Lopes Gonçalves'(')'- Sr .. Presidente, ha. rouitG rn• 
ccbi da Direcl.m'ia da Asscmbléa. Geral da Santa Casa de Miso
ricordin elo M::mlios - e devo f'rancamcnte declarar - do toda 
a população do Estaclo, a. incumbcncia do agradecer aos hon
rados Senadores o nobre gesto quo tiveram o anno passado, ao 
findar a sessão legislativa, fazendo .consignar com os seus vo
tos do chefes po!Hicos que honram estas cadeiras, uma dota
ção, no or()amento da Agricultura, de 100 contos ele réis para 
~occm·rm· r. auxiliar aquellc est.abelccimonto ·de caridade, que 
.~e achava cm condições I,>rocarissimas, ameaçado de J.:echar a~ _ 
suas portas, porque, devJdo á situação financeira do Estado, 
premido pelas conclicões economicas, resultante da desvalori..., 
:.:açúo da gomma elástica, que no anM anterior atting1ra a; 
7$, por kilogramma, logrou no ultimo exoreicio, apenas a. co
tação de 1$600, trazendo como consequencia a desorganização 
do ·trabalho em conscquencm da diminuição da producção, vi~to 
como o trabalho não era compensado como devera ser .. 

Agual'dei a OI?porLunidade de entrar em segunda discussão 
o orçamento do 1\tmisterio da Justiça e Negocias Interiores par~ 
trazer nos meus nobres collcgas esses agradecimentos da As
semhléa. Geral da Santa Casa de Misericordia de 1\lanáos, da 
populacão inteira do Amazonas, como as bençãos que elles im .. 
pioraram, cm preces calorosas, em preces vehementes -o fervo .. 
rosas, ao Deus de todas as religiões. Com essas bençãos, tragq 
eu esses agradecimentos e, ao mesmo tompo, continuo a. solici
tar dos magnanimos c generosos corações dos meus íllustreS. 
collegas a continuacúo dessa medida:., 

;Sr. Presidente.: ·era o qtw tinha a dizer em .iusW'icação 
desta emenda de ,emergcncia () caridade. (Muito b~rn.: nwit9 
twm . .) · 

Como prosentemente não occorre a .circumstancia a que já 
alludi, de já estar encerrada. a discussão do Orgamento do Inte .. 
rior, razão .por que foi attendida a soJi.c.itacão da população do 
Amazonas no Orçamento do Ministerio da' Agricultura, venho 
ag·ora pedir a transposição, ou, por outra, -o estamo, se me 
permitt-cm n expressão, dessa verba da Agricultura para o seu 
lagar proprio que é o Orçamento da Justiça e Negocias Int.erio .. 
res. · 

Nesse sentido, ,sr. PresiclienLe, formulei uma emenda par~ 
sor; su•bmetLida :í. apreci,açúo dos Srs. Senadores: · 

Vílm á Mesa, siiG lidas c postas em, <lisc~Jssãp, as se;. 
guintc.~ · 

ll:VIEJ\DAfl 

N. i 

A' :vorbn 12• - .Tust.içn Federal: 

Sup1•emo Tl'i!buna/. 
Federal --. Subsf.itun
se toda n tabelln peln 

' Rr.guintc : 

Ordenndo Gralificnciió 
' . . 

1 prosirlonf.e. . . • -1 O :000$000 20 :000$000 G0•:000$000 
14 memhroR n. . . . t,() :000$000 20:000$000 84.0 :00'0$000, 

. · ( •) Nüo foi revisto pelo orador. 
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• !I'AES DO SENADO 

Para representação 
presidente. • • • 

Jui:e.~ ~·eccionaes 
- SubstHuu-se toda 
· n tabella pela se
guinte: 

Juizes seccionnes do 
Districlo ll'ederal 
n. . . . . .. . . 

.Tuizes substitutos a. . 
Juizes seccionaes dos 

Estados: S. Pau
lo,, Minas, Rio 
Grande do Sul, 
.Bahia, Pernam
buco, Pará e Rio 
. de Janeiro a. . • 

Substitutos dos mes
mos .iuizes nos 
referidos Esta-
dos a ••••••• 

·J·uizes seccionaes nos 
demais Estados a 

Substitutos dos mes
mos duizes nes
ses Estados. . 

Te1~·ito1•io do .4.cre: 

1 juiz da seccão. 
1 substituto. . . 

Procu1•adores da 
Republica - Substi
tua-se toda a· tabella 
pela scgufnte: 

Procuradores do Dis-

Ordenado Gratificação 

.. • .. • .. ... ... .. . .. .. . 12:000$000 

24:000$000 12:000$000 3G:000$000 
12:800$000 ~:400$000 19:200$000 

18:000$000 9:000$000 27:000$000 

12:000$íl00 6:000$000 18:00.0$000 

:16:000$000 8:000$000 24:000$000. 

:10:800$000 5 ;1100$000 1(i ;200$000 

/ 

o ••• o • • • • • • ........ o • 

••••• ' o •• o • o •• ' ••• o • 

33:000$000 
25 :000•$000 

tricto .Federal a 12. :'000$00'0' G :000$000 :18:000$000 
:1 o procuradores ons 

Estados do Ama
zonas, Pará. Ma
ranhão, Ceará, 
Pernambuco, Ba
hia. Rio do .Ta
noiro. Minas Gc
raos, S. Paulo c 
Rio. Grande do 
Sul, a. . . . . . 6 :OOD$000 3:000$000 9: 000$~}00 

11 procuradores nos 
demais Estados a 4: SCI0$000 2: 40()'$000 ·7: 200$000 
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C01'te de Appe!
lação - Substitua
se toda a tabella pela 
csguinte: 

Ordenado Gratificação 

1 presidente. . . · . 28 :000$000 1 ft:.000$000 
3 presidente de Ga-

maras a. . . . . 28:000$000 iHl00$000 
11 desembargadorés a 28:000$000 14.:000$000 
Para representação do Presidente da COrte ... , 
Para representação dos das Gamaras a ...... . 

Secretaria do Supremo T1'ibunal Federal - Sub
stitua·-se toda a tabella pela seguinte: 

1 secretario. . • . .......................... . 
1 sub-secretario. . . . ....................... . 
2 chefes de secção a ......................... . 
9 officiaes a ............................... . 
1 protocolista. . . ........................... . 
1 bibliothccario. . . .. ........... · ..... , ....... . 
1 archivista ................................ .. 
1 porteiro dos aUditorias ................•... 
1 porteiro-zelador. . . . . ..................... . 
1 ajudante de· por.teiro dos auditorias ....... . 

1.0· continuas, a ............... · ............. . 
1 electricista. . . . . .......................... . 

12 serventes, a .............................. , 
2 chauff'eurs, a .......... ; ................. . 
1 ajudante de chauffeur ................... . 

Consultor G1•eal da Republica . ......•....... 

Juizes: 

O juizes criminaes a. 18 :OQI0•$000 9:000$000 
6 .iuizes do civel a .. 18 :00·0$000 9:000$000 
2 ,iu iies de orphãos a 18 :OQI0•$00(} 9:000$000 
1 juiz dos Feitos da 

Fazenda Municipal 18:000$000 9:000$000 

Ministe1'io · Publico -
Súbstitua-se toda 
a tabella pela se-
guinte: 

1 procurador geral. . 28 : 00•0$000• 14:000$000 
9 promotores a .... :12: 00·0$000 6:000$000 
7 adjuntos a .. ., .... 8:000$000 4:000$000 
1 curador de massa. 8 :00·0,$000 . 4:000$000 
1 cui'adar de residuos 8:00•0$000 4':000$000 

42:000$000 

1;2 :000$000 
42:000$000 
6:000$000 
3 ;IÜ1Ü0$000 

21:000$000 
18:000$000 
16 :'S00$000 
12:000$000 
12 :Oü0$00íJ 
12:000$00{) 
12:000$000 

7:200$.000 
7 :200$0101() 

. 6:000$000 
5:400$000 
5 :400$000• 
3:600$01(}0 

. 5:400$000 
3:600$00\J 

30:000$000 

27 : 000$000• 
27 :000$000• 
27:000$000 

27:000$000 

42' :000$000 
18:000$000 
'12: 000$000 
12:000$000 
12:000$000 
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ANNAES DO SENADQ 

Pi'rtm•ins Subsf,i-
f.ua-sci toda a f.n
bella pela seguin
f.e : 

.~ G prcf.ores n .. .. .. . 12 : (}00$000 G :000$000 1 B :000$000 

Ym•as ['ellc1'nf!S: 

Officines r.! e ,justiça, a :1 :000$000·. 

11 • • , . aras crtm.tnaes: 

Officiaes de jus'tiçn n 3:000$000. 

f-!rJ1•tc de AppeUaoão .- Secretaria: 

. \<\Jtcro~se n labelln nos scguinf,cs pontos: 
1 ~nc.retario ... o • o' • ••• f •• o o •• o ••••••••• •·••• •• 

1 ofJ'icia.l ...................................... . 
2 nscrivães .................. · ............ · ....... . 
:·1 porteiro . o ••• '· • ,· •••• o •• o'. • .•••••••.••• o o ••• o 

3 contínuos .... o •••• ' o • o •••••• ·• o ••••• o' • •••. 

" ff' . d . L' · ,..,. O lClRCS e ]US H~ fi ..... , . , ..•.•...•.. ·: . ...•.• , 
() I ,. ' ' 

,.., scr\'entes .. · ..................................... , 
,1 correio ........................................ . 

15:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
6:000$000 

10:800,$000 
3:000$000 
3:'000$000 
3:600$000 

Sala das sessões, 28 (\(]. novembro de 1921. - A. A:e-. 
'vedo, 

N.- 2 

A' vol'ba 23' - Subvenções n Institutos de Ensino Of
ficinl: 

Aos empregados destes instil.utos será concedida a grati
ficação de carestia de vida, podendo . o Governo abrir, para 
esto fim os necessarios cred'itos. 

Rio de Janeiro, ·28 de novembro de 1921 ., -.. Paulo de 
F1•on'itn. 

N. 3 
A' verbn 23• - Subvenções a Instituto · ela Ensino Of

licial: 
Subvenção :í Escola Polytcchnica do Rio de Janeiro. Au

gmcntc-sc 100:000$, destinados ás obras de reparação e pin
tura dos edi1'1cio~ da lERcola Polytcchnica o do Instituto Elc-
ctro-Technico da mesma Escola.. · · 

Rio elo Janeiro, 28 de novembro ele 1921. ,.- Paulo· de 
Frontin. 

A' verba 37• - Subvenções - ou onrle convier: 
!A'ccrcscento-se: 
"Santa Casa do !:Vfisericordia ele Mnnáos, 1i O: 000$000 •. " 
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Esta . consigna,~ão consltt do orr;amouLo para o ·exercício a 
nndar·, sendo 100 ·: 000$ pelo !\Ii ni~Lcrio. du Agrio).ll~ura,. nu· 
mero IX ela verba 22", c ;10 :000$ nela :38", cl9. Mmu;.Ler:HJ. da 
J·usLilja c lnLur•ior·. 

1A! manntcw~üo (le;;:;u auxilio impõe-~e posiLivamuuLc, 
dadati ati eondiçGcs de r·ccunhecida apcrLura financeir:a cm 
quo se ldobalc o Estado do Ama~onas co~l a suu !'OCwl~a de 
·18 c 20 mil conto~. reduzida a !Jinco nu! contos, dcvrdo a 
cirllumsLancias do ordem economica, que ningucm deseonhecu 
em Lodo paiz c até no exterior, clesvalo!'izacão do seu prin
cipal proclucl.o - a gomma-elastica, que• oüLr'ora, cotada, nu 
média, por 7:ii o kilogramma, desceu, no correr, deste. anuo, 
a 1:J;600 c, como consequcrlcia, a diminuição da manufactura 
dcs~c gcncro, que, ainda, não tem applicaoão no Brasil cm seu~ 
diversos artefactos ou industrias. · 

Devido ao alarme, {jUC parLia da capil.al amazonense, 
· ·ameaçando o fechamento 0du Santa_ Casa, unico. hospital pu

lllico de caridade exisf.cnt'e no Amazonas, porctue os cofres 
üstacluaes não .pocliam mais auxiliai-a, cessando os donativ~s. 
e contribuições particulares, tambcm, com a mudança de sr
tuação pccuniaria dos que, anteriormente, viviam folgada
mcnl.c, Levo o autor desta cmllnda tle, recorrendo nos ultimas 
dias ela sessão lcs'islativa do anno passado (quando j!i. se 
achava, cm ullimo turno, approvado· o oroamenf.,, do -Inte· 
rior) á generosidade do Senado, solicitar a inclusão da con
signação de cem contos (iOO :000$000), para soccorro ao dito. 
estabelecimento no orçamento da Agricultura, medida que, 
com as benoãos dos Céos c dos que padecem enfermidades, 
fôra adoptada pelo Congresso,., uma vez que seria absurdo 
considerar équHaLiva a unica dotação.cstabelecida de dez c~n
tos ·(10 :000$000) naqucllc orrjUmento. 

Hoje, porém, .não h a mais razão para figurãr~ na lei do 
meios da Agricultura a alludida verba de cem contos de 
róis, ol'fereccndo-sc ás almas caridosas, representadas porj 
todos os illustres membros do Senado; esta segunda discussão: 
do orçamento da .Justiça o Interior . 

. Nestas condições, uma parte da emenda, a de maior vulto, 
, na.da mais expressa que a transposicão do credito ·de cem 
', conto.~ de réis, que se acha inscripto no areamento da Agri

cultura, já votado pela Camara, enfrentando o pro:x:imo e:x:CI'• 
oic}o, para o or~am!lnto ela Justica ·e Interior, seu làUal' pro
przo,. pela dcpcndencia cm que os instit.utos ds caridade se 
acham desse ministerio. · · 

Por outro lado, devo ser mantida a dotação de 10:000$, 
q~c _já C?nstava. de. leis orca}Uentarias anteriores, do referido 
nnmstc.rw, tendo t.rdo, na VJgencia deste anno. a Santa Casa 
de Manáos a verba de HO:OOO$, que é ·cldS'ua pelas razões 
já e:xpost·as o ainda mais por terem tratamento nesse hos

. pita! os enfermos do· Tcrritorio elo "<\:crc rtclministraclo poJa 
' Uni~~. e l.oclos os doentes das Hcpublicaá vizinhas -. PoriÍ, 

B,olJVJa, Venezuela, Equador e Colombia. - que descem pelo. 
l'JO•mar c sous poderosos tributarias, á demanda de sqccq,r:-
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1'0, sem fallar no abrigo que recebem os· nossos 'irmãos das 
:fronteiras de Matto Grosso e Pará. 

Ora, preva1ecenclo as mesmas causas de angustia, que 
atormentam o Amazonas, tendo o Estado a sua Santa Casa 
aborta ás populações estrangeiras e nacionâes, que limitam 
com suas LCI'ras, é elo ,iusl.ica mauLcr ·a. cousignacão de réiS'' 
1 J O: 000$, realizllldo o mencionado tra;nsporto ou estorno : 
uln: eadarn causa ibidem. jus stal!landi. 

Sala das sessões, 28 de novembro de 1921. - LopeS, 
Gonçal:res, · 

N. 5 

E' concedida á Santa Casa de ·Misericordia de Recifs um 
·auxilio de 200:000$000., 

Justi{icaçãl . 

:A Santa Casa de Misêricordia!áo Recife 'é uma: instituição, 
quo ha muitos annos presta relevantes serviços, não só a Per
nambuco como a outros Estados do Norte. 

Mantém 13 estabelecimentos, sendo seis hospitaes c sete 
collegios e asylos para orphiios e creanças desvalidas. . 

Nestes 13 estabelecimentos mais de quatro mil creaturas 
encontram alivio e amparo sob as azas misericordiosas da pia 
instituição .. 

Foi chamada a substituit• completamente o Governo mi 
funcção social que lhe compete de assistencia aos desventura
dos em geral, abrindo-lhes hospitaes, asylos e orphanatos, 

Na. ancia do bem, acceitou.. o pe,iado encargo e o tem des
empenhado, através das maiores difficuldades, recebendo uma 
subvenção, que não correspondo á despeza, que acarreta ao 
Estado todo ·o serviço de assistencia. publica. 

Até 1914 esta ).Jia instituição mantinha-se dentro de seus 
recursos, empreganí:lo as industrias da caridade christã, para 
attender ao numero consideravel de infelizes, que affluiam 
a seus estabelecimentos. 

Mas dahi em deante a conflagração mundial, que desorga
nizou toda a vida social. alterando todos os valores o desequili
brando os orçamentos mais bom cuidados, perturbou profun
damente a ,vida ·economica da pia instituição, pela considera- · 
vel elevação de preço dos medicamentos e generos de primeira 
necessidade a notavel diminuição da receita. 

Começou · o amargUrado periodo dos deficits, ,que vão 
l.lrescendo vertiginosamente, obrigandõ a contrahir serios com
promissos para não reduzir a somma de beneficias, que a Santa 
Casa espalha, _recorrendo a emprestimos que augmentam os 
gastos pelo pagamento de juros; · 

Esta situação afflictiva aggrava-se dia a dia, 
Não ha economia possível ante a espantosa elevação do 

todos os valores. Subiu o numero de recolhidos aos varias 
departamentos da Santa Casa. 

Veiu em seguida a epidemia de grippõ, om que a Santa 
Casa não poupou esforços e sacrifícios para abrigar e tratar 
a 2, 990 doentes, dos quaes f!llleceram 337. 
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Lutando com todas estas difficuldades a Santa Casa do 
Mis~ricordia do Recife não quiz ainda lançar mão do recurso 
extremo de reduzit• a extensão de sua ass1stencía caridosa. 

Em situação analoga estão os estabelecimentos do mesmo 
gcnero, existentes Llm ouLros Estados. Mas om nenhum delles 
a Santa Casa mantem 13- estabelecimentos em· que recolhe mai~ 
de quatt•o mil doentes e creanças. 

Em nenhum dclles a Santa Casa faz o serviço do assis~ 
tencia publica, a troco de uma subvenção, pequena. relativa~ 
mente ao valm· desse serviço., 

Em filais de 60 annos de oxistencia a Santa Casa da 1\Ii~. 
eericordii1 do Recife não solicitou auxilio directo da União., 
Mas deanl.c das ctifl'iculdades crescentes, com que está lutando, 
appolla para o Congresso Nacional, que com justiça não poderá. 
negar um pequeno auxilio ú benemerita instituu;ão, que tefn 
prestado os mais relevantes scrvi~10s a varios Estados da Fç
doração., 

Sala das sessões, 28 de novembt·o de i92l .. - Euscbio de 
'Anclradc. · 

Onde convim·: 
N., 6 

«Ficam fixados em numero de dous os censores das cusas 
de diversões publicas, creados pelo Poder Executivo pelo rcgu~ 
lamento que baixou com o decreto n. :14.529, de 9 de dezem~ 
bro de 1920, em ·virtude da lei u. ·1~.003, de 7 de janeiro do 
mesmo anno, sendo-lhes extensivas as disposições contidas no 
capitulo VII do decreto n. 6-.1•39, de 30 de març.o de 1917; re~ 
•:ogadas as disposições em contrario.» 

Sala das sessões, 28 de novembt•o de 1 02!. . ..., Paulo de 
Frontin. 

Just·ificativa 

Esta emenda não cria augmento de despaza, porque os 
censol'CS da policia não são rcmunel'ados pelo Estado, ex-vi do 
art. 94 do citado decreto n .. i4. 52!l, mais, sim, pelas em prezas 
das casas de diversões.. -

Não autoriza tambem a crcação da novos .ca1•gos publicas, 
porque estes já so acl1am preenchidos. 

Elia visa unicamente limitar o numero de censores(actua.l
mentc, dous), quo vem exercendo as suas funcçõcs desde o 
mez de ,janeiro ultimo, com intcl!igencia c offica.cia, segundo 
as noticias publicada5 nos jornaes desta. Capital e de S. Paulo, 
e confirmadas pelo atLestado assignado pelo Dr. 2• delegado 
auxiliar; afim de tine as suas remunerações não sejam 'sub~ 
divididas com a non)eação de outros censores (cujo numero 
actual é mais do que sufficiente), a ponto de tornai-as irl'i~ 
~orias, o que levaria esses funccionarios á pratica de outras 
occupaçõcs. prejudicando necessariamente a boa marcha do 
serviço publico. 

As clisposicões do capitulo VII do citado decreto numero 
ô .139, regulando as demissões elos fuuccionarios da Secrolal'ia 
do Policia, assim dispõem no art. 23: 

«Poderá ser demitLido o empregado que, tendo mé~ 
nos de 10 annos do serviço, ficar physJCa ou moral~ 
mente impossibilitado de exercer o seu emprego.~ 



-~~· ,' 

.~/' 
I!; " ... 

' 

Os demais art~ ., ~.'J, ~G e ~(h que s.ão os contidos nus~o 
l:apitulo rogulalll as pena~ tliscipliuarcs Jmpustas aos mesmos 
., . ! ' 
,unCCJOOUl'lOS ,, . 

Identico favor já foi concedido ao actual sub-secretario 
da policia, !)Ol' occasião t.la crcaQiio desso ca,l'go ,(deot~eto nu· 
mero 3 .. 454, de ü t.le jallf.lil'o de .1918),~., 

. • I '. • 

N. 7 . 

~· verba 15 - !loliuía t.lo Distriolo :U'ei.lcral 
1\!odico Legal : · 

' ~.Tbstilua-se toda n l.abclla pela seguinte: 
1 dirccl.or medicn II.)S'iSLa •.•..•.•.. , .......... . 

:12 wcdicus legislas. a ...................... . 

(elo H I.Jllllllti urn !lO!' i lu cllimiio,. encarre
gado tl11 laboratorio <Jc toxicologia c ou
tro anatomopathologisf.a encarregado tlu 
laboratol'io de auatpmppa~hologia c mi
croscoplaJ 

:1 a6sistenle de laboJ·aLol'iu .....••....•••.•... 
·1 a~~istentc do gabinclu de anatomia paLho-

logica . . ..................... · .· ... · ........ · .. 
::1 medico radiologista . . ..•............•... , 
:1 administrador do necrotcrio . • ..• , ..•..... 
ú servetltes a . . .......... ; ............... . 
!l auxiliaJ·es de autopsins a ................... . 
1 escrevente cnca!'regarlo de carf.ot•io .....•.• , 
·1 escrevente auxiliar • .. .................. . 
2 escreventes no nccJ·otcrio a , ..........•.. ; •. " 
1 modelador-desenhista ·• ,., .... ,., ........... ,., 

~ia!' ia d{!. dii:ec~~r. c aos 12 med icos legi~~as. a. ·• 

lus'tif'i.cO:Ção 

Sei'Vi~u 

14:400$000 
~:t ill.íl0$000 

3:840$000 

3:84.0$000 
4:200$000 
4.:200$000 
2:000$000 
2:400$000 
=~ :600$000 
2:4.00$000 
Z:700$000 
:J :600$000 
. ' ~0$000 

'A presente· emenda nenhuma iunovaQão nprcsent:a; ella 
·somente vem legalizar uma situação que ,iá existe. Assim 1í 
·que os empregadO:s extranumerarits de que trata a presente 
'tnbella forum excluidos do quadro orcnmentario do Servioo 
1\ledico Legal por omissão, pois alguns delles já prestam os 
~eus serviços ha mais de quinze annos, se11'do os seus venci'
'mentos custeados pela. verba. - diligencias policiacs - de 
.modo que não se .f.raf,.1. de creacão de despeza nova •. 

Para sr1 avaliar "o movimento do carto!'io do servlco 'mo
Clico-legal basta declarm· .CJUC, durante o anuo findo, foram 
lavrados 1. 050 exames perieiacs, tendo sido recebidos mais 
de 8. 000 ofJ'icios, t:los quaos decorreram aR necossarias peri
cias, que attingiram tambcm a 7 .000' c tantas. 

O scrvic:o prestado TJOl'. taes l'unccionarios é irnporta.nl.tl 
ii da maxima ·responsabilidade' c dos resultados dos exames 
alli prnlicados ó quo os juizos julgam as causas fJUO lhes são 
tü'foctas. · · 
.. A presente omcnda ·tem 'POl' i'im dar Justas garantias aos 
:emp1·egadp~ cm guostüg, e definir, as 'suas I·csppnsabilidades, 
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poi~. os laudos dos exames· do servir;o medico-legal_ silo l~vra
dos por empregados cxtranumerarios, porque nao existem 
effectivos. . 

Do serviço do nocrotcrio faliam bem alto as estatísticas 
publicadas, da quanliclado de cadavercs que alli dão entrada, 
e dos l.audos das autopsias praticadas. 

nio de Janeiro, 28 de novembro de 1921. ,.- Paulo de, 
F~:on~in. 

N •. 8 
Onde convier: 
Ficam considerados effectivos nos cargos que interina

mente exercem t.lc «Assistente;, Jn Inspectoria de Fiscalização 
do Ex~rcicio de Medicina .. Pharrnacia, Arte Dentaria e Obste
trícia, do Departamento Nacional ·de Saude Publica, os medi
c.os que foram requisitados da Policia Clivil por aviso de i de 
novembro de 192(), do Ministerio. da Justiça e Negocias Inte
riores, onde exerciam os cargos do medicas· verificadores do 
obitos ha (14) quatorze annos e que não puderam se inscre
v.er no concurso do Departamento Nacional de Saude Publica, · 
por ferem ultrapassado a idade, exigida pelo regulamento, 
que é ·de menos de 45 annos. 

Fica .o .Governo autorizado a abrir os respectivos cre-
<litos. · · 

Rio, 28 de novembro de 1921. ,_ Paulo d~ F~im~in . • 

Jus ti('icaçlio 

·Considerando que o serviço de «Verificação de Obitos, 
ha mais de 50 annos tem sido feito pela Policia Civil, sendo 
que até principio de 1907 era feito pelos medicas legistas, 
que, depois da reforma de 1 !l07 deixaram de o fazer pc>r SN', 
julgado fór~a das suas attribuições; 

Considerando que o chefe de Policia, Dr. Alfredo Pinto, 
de accõrdo com o Ministro· do Interior. Dr. Tavares de Lyra, 
oreou o scJ·vioo cio «Verificação de Obitos,, subordinado á 
Chefatura do Policia, e nomeou para esse mistér (tl) seis 
medicas, dos quacs apenas (2) dous exerceram os serviços de 
seus cargos sem interrupção durante (14) quatorze annos, 
merecendo o seu serviço fé publica, tendo tido occasião de 
prestar relevantes serviços, durante as grandes epidemias 
da varíola cm :1.908 c da ~trippe em '1918: 

Considerando que pela ultima reforma elo Departamento 
Nacional .da Saude Publica, cm 1920, o serviço de «Verifica
cão do Obitos" com o seu resp'cctivo pessoal, foi por aviso do 
Ministerio do Interior de i de novembro de '1920, requisitado 
para o Departamento Nacional do Saude Publica;· 

Considerando que após um anno de serviço no Departa
mento Nacional de Saudr. .PutJlica, sendo aberto o concurso 
para o provimento effectivo i:los lagares de assistentes que 
occupavam interinamente, não puderam se inscrever por to
rem mais ·àc 45 annos àe idade; 

· Considerando que· não seria justo. que os alludidos func
cionarios após 14 (quatorze) annos de serviço publico, tend~ 

S.-VQl. VII 3!!: 
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exercido ós cargos a contento dos seus chefes o com proveito 
para a Administração, ficassem ao desamparo na velhice, de
{!QÍS de. Lerem prestados o melhor do seu esforço ao serviço 
ao Estado. · 

N. 9 

Ficam restabelecidas as taxas constantes dos ns. 26 a 70, 
72 {1 127, 130 a 143 e 1115 .a 1511, do decreto n. 10o291, do 25 
de JUnho de 1913 e substituída a 2• observação do n. 128 du 
secção VII do referido decreto pela seguinte: Aos distribui
dores são applicaveis no tocante ás certidões as regras do 
no 76 lottra C; Para a cobrança das buscas serão reputado5 
.uma só pessoa os conjuges o . . 

Rio de Janeiro, 28 de novenibro de 1021. - Pa'Ulo de 
.Frontin. 

Justificação: 

Esta emenda tem duas partes e jusLifica-sc, a primeira, 
pelo ·extraordinario encarecimento da vida de .certo tempo a 

·esta parte e agora mais aggravado com a quéda do cambio. 
'Além disso não constitue tributo novo, trata-se apenas de re
stituir a reducção feita ha annos passados nas taxas constan
tes daquelles nu meros. •rodo o funccionalismo tem sido be
neficiado em sons vencimentos, não é portanto, justo que so-

. mente os de justiça sejam reduzidos em seus emolumentos 
cm uma época como a que atrav~ssamoso Convém attender 
a que os funccionarios de justiça não tem nenhum outro pro
vento .além dos emolumentos que cobram e com os quaes 
custeiam o:. seus cartorios o 

A segunda .pela necessidade de corrigir um equivoco con .. 
stant.e da 2' observar.ão : · 

A 3' observação • da secção II refere-se aos actos dos of-
ficiaes dtJs registras geraes (de bypothecas) ·e só por equi-

. voco poderia ser extensivo aos ac~os dos ·distribuidores o Não 
ha relaolio entre uns e outrooo .As buscas a qle se applicam 
aquellas observaÇões são inteiramente differi;mtes; as dos of
fi ciaes dc.s registras versam sobre immoveis alli registrados 
que podem ter muitos donos, qualquer que ·seja, porém, o · 
numero dos proprietarios a busca é uma, tratando-se de um 
!mmovel e,. portanto, uma unica deve sob paga, se o pedido 
comprehender mais de um immoveil as buscas são tantas 
quantas seam os imoveis indicados, ao passo quo os dos dis-

. tribuidoros são· individuaes, por pe~soa, e são tantas quantas 
sejam os nomes indicados no pedido ria certidão o )\. Reunião 
do muitos nomes em uma certidão não significa communhão 
de interesse§, porcjue quemdeseja saoer se um individuo, ou 
mais do um, está sub-judice e os ·reune Clm um :pedido, o fa-L 
;,oisando. pagar uma só certidão e não porque ha.ia commu-

. nh!io de int.e.resses entre os .diversos nomes e, assim, as bus
.. ca·s sãQ. tantas quantos sejam os nomes indicados no . pedido 

e, portanto; devem ser pagas. tantas. quantas vezes tenham 
sido t>ffcct.uadn~. snlvn tratando-se de marido e mu.lher, e 
ainda p·al'a usles . só devia ,prevalecer nos casos dos casamen~ 

'~OS .Ot'lm ocimmunhliô de bens. . . 
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Tambem 1 não tem applicação as certidões que tem preco 
fixo e é sempre uma contendo, embora, ·diversos nomes. 
' Não Lendo os distl'ibuidores outras atlribuiçoes, além da 
distribüiçiio e expedição de certidões é claro que as demais 
.disposições das referidas observações só podem ser irronea
.ment.e1 nrJplicadas a ellcs na cobranç;a das buscas e,' assim, c 
.justo que se c•orrija o erro eliminando-as para evitar qu ~ 
,ellcs sejam immensamente lesados em um trabalho que lhes 
acarreta responsabilidade de valor desconhecido. · 

N. to 
EMENDA 

Fica revogado o § 4• d:Y arL. 24, titulo 4• do Régulainento 
··da Policia do Distri·cto Federal, _approvado p_elo decreto nu
, moro 6. 440, . de 30 de março de 1907·, · onde diZ: 

• . Nas faltas e impedimentos tcmporarios serão ·substitui-
,do•s. · 

Os delegados de dislricto pelos respectivos supplentes. 
. Leia-se: O delegado districtal, pel:os .commissarios dos 
, districtos, observada a .ordem de antiguidade nesse cargo, 
desde que .sejam doutores ou baohareis em direito, dipl:Yma-

. dos pelas Faculdades da Republica reconhecidas pelo Go
-.verno, cabendo então aos supp!entcs, presidir theatros e casas 
. de diversões, além do serviço de policiamento que lheJ !ôr 
. designad::t pelo Cbefe de Policia ou · delegados auxiliares, 
. quando assim exigir o ·serviço policial. 

JUSTIFICAÇÃO 

Justifica-se esta emenda: 
· · 1'~, por consi-d13rar que o referido reBJUlamento, em o 
art. 48, cap. ~· § 5·.·· já canforo at.tribuicões aos commis
sarios para no impedimento ,:yccasional do delegado, .ser o 

:substituto destíl e mandar lavrar autos de prisão em fla-
grante, presidil-os, etc., etc.;- . . 

. 2•, por que o actual quadro do oommissru::ios se compõe 
· en1 grande parte de .funccionarios. formados em direit:Y; 
· qualidade essa exigida para o exercício do cargo de dele
gado, o que não se . verificava ao tempo em que foi refor-

- mada a policia o approvadJ'. o regulamento ainda em' vígor, 
razão por que não foi conferida naquella época a esses fun
ccionarios, a altribuicão constante da presente emenda; 
. a•, por que o quadro de supplentes, cargo esse não re
munorad:r; é compost-o, em sua. totalidade, de funccionarios 

'.federaes e municipaes, cujç exerciçio _qs. torna incompa~iveis 
·com o ·d'aquelle cargo, advmdo do seu afastamento pre1ui:!IOo 
á regularidade do serviço publico; ' . / · 

4•, por que os actuaes commissarios, cujo quadro se 
compõe de 132 funccionarios, de capacidade comprovada, em 

, face da exigencia regulamentar do concurso e que, sobre se
rem em grande numer-o bacharel~ em direito. são ainda pos

, suidores de vasto tir:rcinío policial, e, por iaso mesmo, ha
bilitados a exercer com mais efficacia as funccões .d'o cargo 
da delegado, de cuja autoridade são immediatqs substitutos. 

: _ 'Ri-o de .Janeiro, 28.-.de novembro de 1921. -.Paulo de 
, -Frontin,. . · , . 
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N. H 
' \ 

Considerando que o decreto n. :11.53ti, de 18 de ·março 
de HH5, que rege actualmente •O i:msino socundario e o supe
·rior na· Republica, no·§ 1 • do art. 128, o:s:ceptua do quadro 
de funccionarios determhmdos . neste artigo o Collegio Pe
dro II, cu,ia administração obcdeco ao quadno ·constante i o 
arL. 47 do regulamento. apppovado pelo decreto n. 8.000, de . 
5 de abril de 191i; 

Considerando que só por inadvertencia a nota apposta á 
tabella dt> vencimentos mandou suppriomir o cargo de sub
secretario existe pelo regimen de i 911, o .que só deveria 
acontecer em relação aos ipstitutos de ensino superior; 

Considerando ainda que essa diversidade so baseia na. 
circumstancia peculiar de· abranger o Collegio duas secções 

·separadas, tanto. que· não se mandou supprimir um dos lo
.garcs de bibJi.othecario, ·mantidos cm duplicata, quando na:! 
faculdades .só ha um funccionario dessa categoria; · .. 

Considerando que i o servioo :da secreta;ria do Collegio 
não póde descindir, ao menos, de um sub-secretario que 
superintenda os trabrulhos. a cargo do· Internato, com o ar-

. chivo relativ.o á frequenei11, ·c exames da secção no longo · 
período· de 1'857, data da sul). creação até a presente época; · 

Considerando que esta necessidade imperiosa foi· reclY-' 
nhecida opela congregação tdo Colle!io

1
• inserindo no ·regi- · 

mento interna, approvado pelo 'Canse h:1 Superior do · En
sino a disposição do 'art. 295: 41Um dos amanuenses, por · 
rlcsiS'llacão do director, terá a seu cargo a superintendencia · 
dos ,servic::~·s da secretaria no Internato,. ,sendo, porém, obri
gad.o a. moldai-os pelos do Externato, .· recel:iendo do secre
tario as instrucções precisas, enviando a este todos os offi
cios que devam ser dirigidos ás autoridades superiores, re
mcttendo-lhe as folhas de> ponto, ben1 como as contas ue-
cessarias,; · · · 

Considerando que a bem da diséiplína e regularidade . do 
serviço, deve ser normalizada a situação provisoria, assim 
creada, e. que não póde perdt)rar indefin.idamente; · 
. Cm;mderando ·que no ultimo relatorw ·recentemente. pu
blicado o ex-ministro <la Justiça Dr. ·Alfredo Pinto justi-

."ficou a necessidade da separação• administrativa das duas 
casas do Collegio Pedro II; ·• · · 

· Propon·ho que seja approvada a seguinte 'emenda ao Ol'
camcnto do iMinistcrio do Interior: 

«De accOrdo com· o art. 128, § 1• do decreto h. 11.5,SO, 
de 18 de marco de 11'911·5, fica mantido o quadro do pessoal 
administrativo do 1C'ollegio Pedro II, constante do art. 47, do 
regulamento ap.provaddo. pelo decreto n. 8. OIJ(), de 5 do abril 
do 1911, revogada, por contradictoria, a nota annexa á tabella 
dos vencimen,tos supprcssiva do cO:rgo de sub-secretario do 
Collegio.» . ·' . •· . . . 

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1921. - Pàttlo ele 
Frontin. · 

Onde convier: 
I N. ·12 

;Fica extensiva aos escreventes juramentados :do Júizo 
Federal, nesta ·capital, a lliRposicão do art. 9" do decreto 

. . 
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~. 3. OH, ele 7 de janeiro de 1919, na parte rel!ltiva aoJ ven
Cimentos c vantagens dos escreventes juramentados da COrte 
de .-\ppcllacão. 
· . Par!lgrapho unico. :Para o cffeito da applicacão desse 

arl:1go fiCa f1xado em tres o numero dos escreventes juramen
tados ljlara cada uma das varas federaes desta Ca.pital. 

.TU STIFI CAÇÁ O 

E' de a!tli justil}a a medida proposta. 
'N'ão é segredo para quantos mourejam no fôra federal 

a tarefa pesada, mchaustiva e ingrata que a administração da 
JustiÇa commette a esses·. seus auxiliares, cuja impre.scindibi-
Jidade é manifesta. . · · 

Inicianldo ás 10 horas a ardua : escripturacão dos autos · 
das mais variadas acções, como pormanont.e e grande dis
pendio de attenção, dada a responsabilidade que assumem 
da regularidade do processo, deixam ás quatro horas · o 
serviço para reiniciai-o em casa até a man;hã do outro dia, 
na córpia de traslados, extracção de mandados e muito ou
tros actos que o expediente· mais urgentes do .cartorio im
pede. de IP·raticarem nas horas normaes do serviço. 

· A natureza sedcntaria da funccão c a somma de energia 
intellectual com que permanentemente teem de estar alerta 
contra quacsquer descuidos que .poderiam resultar em grave 

.. cJanmo para as partes ou 'Para a União; exigem uma remune
ração que ao menos lhes permitta umas horas de re·p"Ouso, des
preoccupados da contin~encia do não saberem o que vae se.r · 
·do dia seguinte -'á mingua dos recursos ·materiaes de· simp!ea 
suslcn to. ' . 

· A situação em que actualmente se ·encontram esses mo
destos obreiros da Justica é de quasi penuria e contrast,a em 
uma transpar.ente injustiça, com a dos seus· collegas da COrte•, 

: mnos aquinhoados de serviços ·e muito melhor de vantagens 
e resalias .. 

Equiparal-os é, pois, mais do que um dever do Congresso, 
é uma. .verdadeira reparação. · . 

' 

Rio de Janeiro, 28 de novembro. de .1921. -Paulo de 
Frontin. 

N. 13 ,. 
. Onde convier: 

Fica creado n'o ·Corpo do Banheiros,· um quadro eqpeeial 
da amanucnses que se comporá de noy~ !primeiros sargentos. 
assim distribuídos: Contadoria. 2: Secretaria, 2; ·Casa da Or
dem, 1: Assist:ento do 1\iateria•l•, 1: Pha.rmacia, i; Corpo Sn
nitario, 1; -e C'aixa de Beneficencia, •1. 

§. t.• Estes sa·rgontos serão classificados no . cEstada ·Mo
•nor,. G vencerão soldo, gratificacões c etapas, iguaes as que 
competem ao i • sarento 1• ma,chinista, c ficarão comp.rehen'
didos ent.re os officiaes-infcrior.es de que trata o arL. 9" e seus 
pararaphos do l'esulamento em vigor ~o meemo Corpo •. 

·' 
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ANNAES DO SENADD 

§ 2.• o Gove'l'l10 abrir:í os nocessnrios creditas para oc-. 
corre·~ áS. dCSP·Ozas resultantes da creação desse quadro. 

Rio de Janeiro, 28 de novembro de i921. - Paulo de· 
F1•ontin. 

!ustificação 

A emenda visa estender ao Corpo· de Banheiros disposi
ção que vigora no Exercito, na Armada c na Polida Mjlitar • 

N •. i4 

Art. 1Y' A taxa do·art. ioG, lettra d do decreto n:. 10.291, 
de 25 de jun•ho de i913, na razão do' 2$ será cobmcla em es-. · 
tampilhas a.p;postas e i·nutilizadas pelos respectivos serven\-
tua.rios. · · · . · 

Art. 2.• As certidões ·e· traslados cxtrahidos nos ·.proces
sos de queixa .pelos escrivães de Varas Griminaes e do Jury, 
serão wbradas em se.Jlos appostos c inutilizados pelos respe,
clívos servtmf.uarios. 

Art. 3/ Os servenltuarios alludidos terão seus vencimen
tos augmentados na pro/porção de 50 o/o e assim: 

A verba 13~ fica accrescida de 27 ;{)100$000 •. 

Justificativa 

. Os escrivães attiongidos pela disposição do art. i• .faliam 
erri cerca ·de .200 folhas corridas, o que na proporção do au
gmento da taxa para 2$ resulta beneficio para os cofres pu-
blicas. · ' . 

. . Si é facto. que os serventuarios terão augmentos relativos 
mas permf!nentes, é tambem facto que além da taxa estabele~ 
cida pelo a,rt. i• perdem elles o direito ás custas enumeradas 
no art. 2•. 

'. •, 

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 19~1. 
1
- Paú'M de 

'Frontin. · 
N. 15 

Onde ~9nvier: 
Ficam equiparados os seguinte·s vencimentos: . , · 

. 'Qs dos porteiros do Jury e do Forum aos dos porteiros· da 
CôrJe de Appellação. . . 

1 Os dos serventes do Jury e do Forum aos dos continues 
da COrte de Appellação . 

. A verba 13' fi-ca accrescida de 22:740$000. . 
Orca,mento da Despeza - N. 13 - Juizos de direito. 

· Diga-se.:· 10 offiçiaes a 12 :.000$ àe ordenado e 600$ de 
gratificação -. 1':800$, ficando'~ a respectiva verba augmen
tada de 10:500$000. 

·' •;' Justificativa 
' ' 4s. Varas · ·Criminnes cujo .servico abrange todo Distrlctq 

Fedqrnl, recl)l;lc, cada umn, os processos de trcs preterias; en
tretanto hi\ Cl)'l ~!lpa p,retoria dous offici(l~S, :O (lugmcnto SO 

' '·. - . ' ' ... , 
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justifica não só pela, Mcessidade, como pela circumslancia do 
haver nos carLorios ol'i'iciaes exLranumernrios, sem venci~ 
mcntos. 

Rio de Janeiro, 28 do novembro de HJ21. - Pattlo de 
ili'rontin. 

N •. 16 
Onde convier: 
E' facultado aos professores da Escola Polytcchnica do 

Rio de Janeiro, nomeados anteriormente á Lei Organica do 
Ensino ou posteriormente a.o decreto .n. 11.530, de 18 do 
marco de 1915, entrarem para a categoria dos nomeados na 
vigencia das disposições do decreto n: 8. 659, do 5 de abril de 
1!JH, desde que o. requeirn,m .e com o despa()hü do requeri~ 
menta será dado immediato cumprimento ao disposto nor:~ 
arts. 126 e 127 do citado decreto n. 8. 659. · 

Rio de Janeiro. 28' de novembro de 1921. - Pattlo de 
Frontin. · · · · 

Justificação 

A emenda visa uniformizar a situação dos professores e. 
não traz novos ~encavgos para o Thesouro, ao contrario tende 
a 'libertai-o do pagamento das gratifica,ções addicionaes que 
perderão os professores que quizerem fazer uso da faculdade 
que lhes é con·cedidn,. · 

N. 17 
Onde convier: 
Ficam equiparados aos escreventes juramentados dos 

ca,rtorios da Corte de Appellação, para todos os cffeitos, os 
escreventes juramentados das pretorias civeis da Capital da 
Republica. · · ·. · 

Rio de Janeiro, 28 ele novembro 'qc 1921. -. Pattlo de 
Frontin. · 

Just·ificação 

A emenda tem por fim attender a uma situação, cuja des~ 
igualdade não se funda,meilta. · · · · · · . 

N. :lS 
,Onde ·COnVi·Cl': 

".Fica elevada a 4 :800$ o vencimento annual do escrivão 
do 30" Districto Policial da Capital da •Republica, augmentada 
a verba respectiva da importancia correspon~e~te~. · · ·' · · 

Jnsti{icação 

A emenda tem pqr fim eliminar a jl)justica 4o sómente 
o escriviió do 30 Districto Polil<li~l ter vencimeJll() ann]lal d~ 
3:60.0$, quando todos os demais· d(l 2• entrnncia tem o 4~ 
/l :800$000 .. 

Rio de Jnnéiro, 28 de novembro de 192i. - Paulo de' 
Frontin~-
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N. 10 

Ficam extensivas aos auxiliares do Archivo Nacional as 
vantagens dos demais cmpregadqs do quadro effectivo, sem 
augmento de dcspcza, com direito :l promoção, sendo a dis
posicão do § 3' do art. 30 do !Regulamento annexo ao decre
to n. 9.197, de 9 de dczembr•o de 1911, observadas nas futurL>s 
admissões de auxilares da reparti cão. 

Ju.sti{üiaçcio 
Considerando: . ' 
Que a classe do auxiltares do Archivo Nacional existo 

desde 1893, precedendo sua nomcacão de expressa designação 
do respectivo Minisf.crio da Justiça;· 

Que esses mocesf.os servidores com os ·:reduzidos venci~ . 
mentes mensaes de 106$666, exe1eutam na repartição todos os 
servicos inherentcs aos funceionarios ·de categoria superior, 
com manifesta desegualdade de vantagens moraes e pecu-
nia'rias; : . 

Qual tal classe de auxiliares' consta apenas de 5 em-
pregados;. · 

E, que, finalmente, esta emenda não trará: o minimo au
gmento de despézas tí. Nação, visto como. se trata, apenas, de 
uma simples transferoncia de verba e tem sido até, nesses 
ultimas tempos, norma invariavel do Congrr.sso Nacional, a 
incorporação desses modestos auxiliares na classe .dos funccio-
narios titulados. · 

Rio <!e Janeiro, 28 do novembro de 1921. - Paulo de 
Frontin. 

N. 20. 

A' 'verba 23, subvenções a Instituto de Ensino Official. 
Augménte-sc 36 :000, destinados· ao pagamento das gra

tificação dos dirootores destes seis Institutos. 

lusti(icaç(J.o · 
• 

A verba figurava anteriormente no Conselho Superior do· 
Ensino (22) tendo ido dahi supprimida, sem ser incluída na 
.verba 23. . . 

. Rio de Janeiro, 28 ·de Novembro de 1921. - Paulo de 
Frontin. 

Onde conviei': 
Art. Os !dispositivo do art. · 91(1 e·§, do decreto n. 408, 

ôe i920, mandados vigorar pelo art .. 4 132 da loi n. 3.089, de 
i91G, ficam substitui dos pelos seguintes: 
. . Os Jogares de professores das cadeiras que vagarem, ou 
que forem creadas, no Instituto Benjamin ·Constant, serão 
preenchidas mediante concurso no qual só poderão concorrer 
cegos brasileiros. 

· Caso nenhum dos · candidatos cegos obtenha classifica
ç!.io no concurso reali?.ado, será cpt[io aborte. concllrso publi-

I 
J 
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co, lendo, porém, os cegos classifict~dos neste preferencia so
bre os demais concurrentes para o Jogar de professor. - Al
varo da Ca1'Valho . ... 

Just~(icaçiio 

O arL. 132, da lei de i!Hu, restabelecendo a disposição 
do decreto n . .\08, de 1800, 6 preju11icial ao ensino dos cegos 
no Instituto Benjamin Constant, injusLo c lesivo ao direito 
qu~ ·tem os ccg:o~ brasileiros íllust,rados de ganhar a vida. 
como professores naquelle estabelecimento, depois de provada 
a sua compel.cncia cm concurso. E' ai nela pre,iuclicínl ao ·en
sino porcrue afasta o requisito ela competencia provada para 
o Jogar de professor. 

Com effeito, o art. 90 do referido dC'Creto de 1800, 1quo 
se trata agora de modificar, dispõe que "os Jogares das ca
deiras que vagarem ou .forem novamente creadas, serão pre
enchidos, inc!•ependentc de concurso, pelos repetidores ·cegos, 
cx-alumnos do Instituto, mCldianle proposta do director". 

A' primeira vista parece que essa disposição é justa e 
sabia porque os repetidores estão naturalmente para substi
tuir os professores. Entretanto assim -não •í, porquanto o re
pet.idor podr ser competcncia ou não. sendo o unico criterio 
para julgar da sua eompeLcncia o concurso ou exame por uma 
kJommissão de 'Professores. 

Estahcl eccndo-se (). crHerio do concurso entre cegos bra
sileiros para o preenchimento das cadeiras vagas ou a serem 
creadas, ficam os rcpeliclores cm conc!ioõcs ele· concorrer á 
vaga· cxisL!lnte e lucra o ensino popque elles, desde que te
nham de se RUbmet.ter a essa exi::;encia para ser professor, 
hão de certamente ·estudar a materia P-mquanto são repeti
dores e esforcar-sc-hão por serem exímios professores. 

N. 22 

A' vt:rba - Escola Nacional de Relias Artes. 

SubsWua-sc a tabe!la pela ·.seguinte: 
1 secrr.tario, com . . . . . . ........... . 
1 thesi:mrr.im. com . . . . .......... . 
1 biblíot.hccari("l, crm . . . . . . ........ . 
2 conRervadores-restauradorcs, ll 6 :000$ .. . 
1 archi•vis1a, com . ·. . ......... , ..... ; ... 
2 amanuenRes. a -í :800$ . . . ••...... 
1 porLeirn, com . . . · . . ................. . 
e hedeis, a 3 :600$ . . . • -~ . . •'• ....... . 
2 insper.torr.s, a 3 f 600$ . . . . ... ~ ....... . 
2 ajudanles dr. conservador-restaurador, a 

3: 00fl$00fl . . . . . . . . . .. ..... . 
8' sumida~ de galerias. n 3 :QOO$ .......... . 
3 conservadores dp gnbinete, a 3: flOO$ .... . 

1 o Rerventes, a 2: r, 00$000 • • . .. ...... .. 

' 9.:600$000 
7:2()0$000 
6:000$000 

12:000$000 
5:400$000 
0:600$000 
4:200$000 
7:200$000 
7:200$000 

6:000$000 
24:000$000 
9:000$000 

28:000$000 

- 136:200$000 

Eu:ebio · de Andrade. 
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,JUSTIFICAÇÃO 

L<\ Escola Nacional de Bcllas Artes, não obstante ser um 
«instiluto de instruccão superior», corno dispõe o art. 1' do 
seu regulamento e ter a sua frcqliencia au:;mentada de armo 
para armo, possue limitado numero do i'unccionarios admi-
nistrativos. . . 

Esses funccionarios, em vista dessa frcqucncia escolar 
progr~ssiva, são · sempre sob<ccarrcgados de serviço, porém, 
os seus vencimento~ continuam exiguns. Sem podcrom exer-' 
cer outra qualquer profissão, não teem siquer direito a acces
so, assegurado rio dito regulamento, ou mesmo .gratificação 
addiciona! pelo tempo de serviço. 

Ora, o custo da vida, entre nós, eleva-se dia a dia, para 
l.odos, e esses funccionarios, c0rn os vencimentos que perce
bem actualmente, te'.lm a sua "s(tuação de mais cm mais pro-
caria~ . 

E' justo. por isso, augmentar-se, na· proporção da tabella 
acima; os vencimentos· dos funccionurios e serventes desse 
instituto; os quaes, por essas e outras razõe~, são verdadeira-
mente necessitados desse favor. · 

· A pr~sente tabella traz :;penas um riugrnento annual de 
33 : 800$000' . . . 

l'abella actual : 
1 secretario, com . . . . ......... ·; 
1 th esoureiro, com • . . . • . ............ . 
1 .b'ibliothecario, com . . . ' . . .......... . 
2 conservadores-restauradores, a 4:800$ .•.,. 
1 archivisla, com . .' . • . . ............ .. 
2 amanúerises, a 3:600$ .............. . 
1 porteiro, com . . ~ . .. ... ~ ........ : ·. 
2 bedeis, a 3 :000$ . . • . •.............• 
2 inspectores, a 2:700$ . . • . •.......... 
2 ajudantes de cilnservador-restaurador, a 

2 ;/!00$ . • . . ...................... . 
8 guardas de .galerias. a 2:400$ • • . ; .... . 
3 conservadores do gabinete, a 2:400$ ... .. 

:10 serventes, a 1 :SOO$ ............... .. 

N. 23 

Onde convier : 

7:200$000 
6:000$000 
4:200$00Ó 
9:6,00$000 
3:600$000 
7:200$000 
3:000$000 
6:000$000 
5:400$000 

4:800$000 
19:200$000 
7:200$000 

18:000$000 

102 :400$000 

Df;-se á Santa Casa Salesiana S. Gabriel do Rio Negro. 
no :Amazonas, a quantia de doze contos do róis (12:000$), 

JUSTIFICACÃO 

·:A: Santa Casa Salesiana, creada pela Prefeitura Aposto .. 
!ica do Rio Negro, como está dizendo a sua .propria denomi
naoão, dcgtina-se. á pratica da caridade publica, presta incs
tirnaveis 'ervicos á população da respectiva zona, dispondo, 
,iá, de tres pavilhões com 45 leitos para recolhimento~ de 
doen l.es, .trat.ados por enfermeiras diplomadas. Mantém ain- . 
da um asylo e uma· escola para :meninas. Sob!l do importan-
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cia ~ servioo que presta a alludida .santa Casa, s.i tiyermos de 
con:nderaJ' o Jogar aonde se acha situada e a mrserra que la
vra por aqualla8 pai·agcns. 

Senado Federal, 28 de novembro de · 1021. - Antonid. 
llla8sa .. 

N. 24 
Onde eonvicr : 

· Ar Ligo. Fica o !Poder Executivo autorizado a adquirir 
pela quantia de ~5 :000$ ·.a proprfedade do Diccionario Hi:1to~ 
rico e Gcographico Brasileiro do Dr. Alfredo Moore ira Pinto,, 

JUSTiFICAÇÃO 
I 

E' do domínio publico, já, o valor dessa obra notavel do 
saudoso Dr. Moreira Pinto. Todos ou quasi todos os diccio
narins qtte l.eem appareddo, ultimamente, da lingua portu
gueza, obl'igadõs ao registre no vocabulario de Lermos, no
mes ele J'ios, cidades, eLe., reproduzem, sempre o trabalho da~ 
quelle inolvidavel fJI'Of essor. 
· E' uma autorizaçãó que se pede simplesmente para que 

o Governo promova a acquisição de uma obra completacrá 
.com um snpplemento que faz honra ao seu autor, cuja morno~ 
ria o Brasil deve pretar, prestando deste modo uma modesta 
homcna.gCJm em beneficio de sua !amilia. . . 

Sala das sessões, em novembro de 1921. - Benfamin 
Barroso" - Carlfis Cavalcanti. 

N. 25 
Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a consolidando as disposições 

vigentes sobre casas de cmprostimos sobre penhores, expedir 
novo regulamento para as mesmas, adoptando as medidas que 
julgar conveniente, conserv.'lndo, porem; os actua às fiscaes. 

Sala das sessões, de novembro de 1921. -Â.btÜas 
Neves~ · 

Justificação 

-,. Trata-se nesta -emenda de uma simples autorização ao 
Governo. · Não augmenta nem diminuo despezas porquanto o 
Governo nada despende com as casas de penhores. O.s proprios 
fiscaes são pagos JJ'Olils respectivas casas que caucionam· essa 
1mportancia nos ~ofres da policia central. O unico regulamento 
-existente data de 1.907, quando ainda· esse genero de negocio 
era pouco conhecido c não tinha ó desenvolvimento 'actuai. E' • 

. nor isso, falho em certos pontos, havendo necessidade de uma 
inodif'icação que melhor acaut'!llo o interesse do Governo, dos 
mutuarias o das p1•oprias casas de penhores. · 

As lois ns. 3.232 de 5 do janeiro d'O 1917 c 3.454 de 5 
de janeiro·do 19'18, respectivamente nos ns. II do 'art. 89 e 
XIX do 'arL Hi2 .iá concediam tal autori~ação ao Governo, nll.o 
sendo; por~m. aproYciLaclu nelq J'acl.o ele J'uzcr P!lSSUr tal set;~ 
viço pura o 'MinisLcrio du Fazenct·a. - Abdia's Neves, 
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N. 26 

Fica concedido ao Asylo Santa Izabel, da cidade de Ita· 
jubú, a subvenção de 5:000$ (cinco contos de réis). 

Justi{icaçllo 

Esse asylo é destinado a meninas d~svalidas e enfermas, 
e, tendo sido. construido com recursos particulares· obtidos com 
grandes sacrifícos, prellisa de au:ólio do Governo para sua 
manutenção: . . · 

As o]?ras que fez rec-entemente no edifício, tornando-o hy
gienico e confortavel, c a maneira honesta por que é adminis-
trado o estabelecimento, legitimam o silu pedido. • 

Sala das sessões, 28 de nov'lmllro de 1921 .. ...., Bernardo 
Monteiro. . . , .. ~.i 

N. 27 

Verba ·ss - Subvenções - «aecrescente .. se no sub-título, 
- «Casa da Divina Providencia» 20 :OQ0$000. . · 

Justificação 

A «Casa da Divina Provid-encia~ sita á rua Pereira da Silva 
n. 93, nesta Capital, no bairro - Laranjeiras -, é um estabe
lecimento de caridade, mantido por - Irmãs d-e Caridade -, 
destinado a recolhimento c educação de creanças orphãos e des
validas . Não tem patrimonio, nem administração alguma ·qu~ 
a auxilie, mant11ndo-se apenas com as mensalidades do alumnos 
que podem contribuir. 

Esse estabelecimento dá gratuitamente: 
. Instrucção. abrigo, alimento c vestuario a 60 orphãs; 

in;truci;ão e alimento a 40 pensionistas. filhos de familias dis·· 
tinctas cabidas em pobreza; 

instrucção a perto de 200 externos pobres e algum alimen-
to a diversas. · 
' Estabelilcimento que assim tão largamente distribue a 

caridad e a educação· á infancia orphã, desvalida e necessitada 
não pode deixar de merecer o ampam do poder publico. 

Mantendo-se com os seus mmguados recursos não dispõe 
riem pode dispor, de economias que a habilitem .a prov~r as 
necessidades para a conservação e os concertos do edifício em 
que se acha estabelec.ida. . . . . · . 

Este edificio, abrigo de tantos orphãos, arrimo· de tantos 
pobres, fóco de instrucção para tantos dl)l)protegidos acha-se 
ameaçando ruina e exigindo grandes reparos. 

Ao Estado, em seu pap1ll de assistencia social aos orphãos 
·e desvalidos, cumpre o dever de auxiliar estabelecimentos como · 
este de verdadeira assistcncia e cari-dade, assim penso que a 
emenda concedendo a subvenção de vinte contos de réis para 
repáros e concertos no edifício ~m que funcciona a - Casa da 
Divina Prõvidencia - não pódo deixar de merecer a a.ppro" 
vaÇão da Commissão de Finanças o a approvação do Senado~ 

Sala das stJssões, · de novembro de 102~ • ...._, VcsrJUcio 
de Ab1•eu. · .. 
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N. 28 
Onde convier: 
Os vencimentos do arcltivista do Escriptorio de Obras do 

Ministerio da Justiça e Ncgccios Interiores ficam elevados ú 
9:000$ annua1ls, correndo o accrescimu da despcza pela verba 
cObras~ .• , · 

Justificação 

A funcção de . archivista é a mesma em qualquer Repar
tição. 

Os archivistas do Supremo Tribunal Federal, da Secreta
ria da Policia do Districto Federal e de outras H1lpartições P· 
ve·ra~ os seus vencimentos augmentados para 1:!00$ e 900$ men
saes, sendo, portanto, de justiça a approvação p1llo Poder Le.:. 

· gislativo da presente emenda, que vem melhorar os vencimen
tos do archivista do Escriptorio .de Obras do .MinisL1lrio da 
Justiça, que não tem accesso e conta 15 annos de serviço. 

Sala das sessões, de novembro de 1921 • .:.._ .Vespucio 
de Abtet~. 

,; . 

'· 

N., 29 

,V•erba 37- Subvt:v~1ões: No Pará. 
. ' 

Aocrescente-se : 
.!\n::.mo á Faculdar:•~ do Dir.eito, ;i0:000$000 ., 

Desse instituto ele cnsin.a disso ·eu em 191 r: 
' . 

"A primeira vez que entvei no recinto da Faculdade 
de Direito, na troca de saudacõcs captivantcs com 
alumnos o mestres, recebi cxcellen>tc impressão c de 
mim para mim tomei o compromisso dc fazer quanto 
me fosse possível para que esse instituto de ensino se 
desenvolvesse c prosperasse.· Nesse tempo eu não tinha 
as responsabiliades ele governo. E agora que as Le
nho, não deixarei ele us·al-as para que essa escola de en
smo superior, que já tem dad•o resultados que a rccom
mendwm, ainda n'ais recommendavcl se torne, pelos fru
etos bons do ensino nclla minisLrudos. 

Para que d3 futuró isso venha a succeder, :subindo 
,essa Faculdade no conceito pubHco, basta que a sua·di
recção fique, como ~:sLá, en.trogue a quem possa con
duzil-a com superior critcrio o rar•a competencia. Isso 
é o que póde fazer c está fazendo o Sr. Dr. Ernesto 
Chaves, auxiliado por um COlÍJO do'ccntc em que figu
ram nomes :feitos e da melhor l'Cpu tação nas lettras 
.jurídicas. . 

AlcanÇ-ada a distincção, que ena pleitca, perante o 
Conselho Superior elo Ensino da União, nos termos ela 
lei ,vigente, serão ,justamente galardoados os serviçob· 
que vem presta11do, eland·o-lhe o caracter de uma estabe-· 
lecimento de ensino offici·al, que já tem." 
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E ainda em setembro do anno passado escrevia: 

uTivo já ens~~jo do mo referir á Faculdnclo do Di~ 
l'eito do Pará, q:w p-ela sua organização, equiparada 
como está ás congenercs officia·cs, . é um estabeleci
mento de que o Estudo se póde honrar. Não se desfez, 
antes se ratificou com o tempo a impressão primefra 
que vecebi OJO visitai-a, tendo tido, occa.sião do trocar 
saudações com professores e alumnos. 

O dil'ector acoual, que continúa sendo o Sr. desem~ 
bargaCIQir Ernes•lo. Chaves, já por mim nomeado, exerce 
esse cargo com muita dedicação, sabendo zelar os. c r·~~ 
ditos da casa cujo governQ lhe foi. confiando. Os profes~ 
sores, de reconhecida competencia, tumbem se recom
mendàm pelo interesse com que. cumprem o's seus de~ 
:veres. E os melhores titúlos da Faculdade estão nos 
fructos que e lia já deu, no numero regular de moços 
que· concluíram o seu curso, muitos C•Xercendo agora 
cargos publicos de responsabilidade, tendo já outros al
cançado Jogares de mestres por prova:s dadas em con-
curso. ' . . .. 

Rea_lizarem-se regularmente os exames vesti·bulares 
e os de 2• época. 

Estão. matriculados nos differentes annos da Fa
culdade. BG alumnos. 

Mais um concurso effcchúm-se em· março do cor
rente anno, para professor substituito da G• secção (Di
reito Commcrcial, sendo unanimemente approvado 
fP:ara esse Jogar do magisterio o .bacharel Raymudo No-
gueira de Faz:ia. - Lauro Sodr.é.. ·. · 

J!!.f 30. :\ 

Na rubrica «Subvenções» - Estado de Minas Geraes: . 
Onde se diz: «Casa. de Caridade de Alienados, 2 :000$), 

diga-se: «Casa de Caridade de Alfenas, 2:0'00$000.» - Ber
?lardo Monteiro. 

.Justificação ./ 

' 
.. . Trata-s·Q de um engano, já rectificado este an;no por um 

decreto .do Poder Executivo, por solicitação do Senado. O en
gano repetiu-se para o anno vindouro, na proposta do Go-
:verno. A emenda. virá corrigir esse equivoco. · 

• Sala "das sessões, 28 de novembro de 1921. - Bernardo 
Monteiro., 

N •. 3d.: 
' "· ' . 

Na verba «Eventuaes»: 
E' restabelecida no orçamento !para o exercicJQ de. 1922, 

para ser paga de uma só vez ao mae-stro brasileiro. Julio IRíeis, 
a dotação de ·ao: 000$' ao mesmo concedida pelo· Congresso Na~ 
ci~na.l no .. orcam-ento para 1:9'21, na verba «Eventuaes», n. 3'9, 
como. auxilio·. para a montagem da sua op•eM «Soror Ma- • 
rian,na:a>. - Abdias:Neves.. .. ... 

, I 

• 
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l!tsN{icação 

Como se vê, não se traJa de augmento de despeza. 
Até á presente data, não foi paga ao maestro Julio Reis a 

dotação acima referida. 
Restabelecida e lia no orçamn.to para 1022, ficará habili,. 

tado o maestro Julio Reis a montar e faz'er cantar a sua opera 
<tSoror Marianna» durante as festas commemnrativas do Cen
tenario da Independf)ncia, como uma contribuição para o in .. 

tcrcambio luso-brasileiro, a parte atl.ínente :í. musica. 

.. :. 

Sala das sessões, 128 de ovembro de 19'21. - A/idias Neves. 

N. 32 

Verba 37"- Subvenções. No Pará- Diga-se: 
SaQta Casa de Misericordia, 50:000$000. 

Foi-me dado dizer o que é Santa Casa de 1\iisericordia do 
Parü c qua·nto mere·ce pelos bens que faz a população pobre 
dalJUelle Estado. · 

Ponho aqui palavras minhas escriptas em 1910: 

· «Si ellltre nós existe uma instiluicão que pe:Js be
ficios, que derraina no ·Seio da sociedade·, tudo merece 
dos poderes .publicas, recommendada como se faz pela 
obra que vae fazendo, agazalhando infelizes e resti~ 
tuindo a saude a pobres que não poderiam lograr essa 

. boa fortuna sem que tal instituição existisse, essa é a 
Santa Casa de Misericordia, sempre de portas abertas 
aos que padecem e necessitam que. lhes soccorra a ca
ridade publica. 

Infelizmente tambom lá chegaram os effeitos da 
crise com quo . .Juta o Estado, . sahindo como sae elas 
fontc·s da receita deste a maior contribuição de que vive 
a pia instituição. 

Dil-o com franqueza, · o provedor, ·ab. faUar ·.de 
amortização feita ·da divida 'passiva: . 

«. . . não nos tendo sido possível satisfa~er maior 
importancia, ·não s6mente por falta rl·c recebimento da
quclles creditas, como sobretudo pelo decrescimo sen
sível que soffrido tem a receita social, principalmente 
nas verbas do imposto addicional, do. auxilio extra
ordinario da Bolsa e da contribuição federal, actual
mente reduzida a um 1 orço da · escassa arrecadac~o 
aduaneira, isto aggravado ainda mais com a carest1a 
dos generos de consumo dos bospJitaes, matoriaes e 
outros objectos indispr.nsaveis ás necessi~ad~s. cada 
dia maiores dos diver~cs serviços sociacs, como bom 
o pnderá avaliar V. Ex., que é conhecedor das gran
des difficuldades com que de longa época vem lu
tando essa pia instituição, carente sempre dos recm
sos sufficientes !Para bem desempenhar:-se da sua ele
~·ada missão,· dos seus pesados encargos, com um pa-

I . 
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trimonio pouco productivo, valendo-lho os auxilias 
que tom recebido c continua a receber dos poderes pu
blicas, sem os quaes .iú teria .<;>do forçada a fechar o 
seu hospital, cuja com.trucçilo ainda não ·poudc aca
bar de pagar. 

No anno de 1018 estiveram cm tratamento neste 
· hosQ.ital 5 .•519. doentes. Recolheram-se á maternidade 
379 enfermos, As consultas allopathas foram em um 
total de 8. 289, tendo l' consultaria ·homoepathic·o at.,. 
tendido a 2.341 pessoas~~ - Lwt1'0 Sod1'é, 

N. 33 

Em paginas de documento official tive ensejo de dizer 
acerca da saudo publica no Estado do Pará. E referi coni 
fl'anqeza, quanl,o haviam feilo os. governos do Estado em 
bem da hygionc e porque ma i o não lhes era licito fazer, as
sim: 

E' commum ouvir malsinar o nosso clima, apon
tando este Estado como zona cm que reinam epide
mias. 

Contra essa campa'lha do doscrodito contra nós 
movida mais por errado conhecimento do que por des.:. 
afeição, já uma voz cm oscripto publico protestei. Fo

. ram estas as minhas palavras ditas cm 1895: 
<illóe ouvir esses :njnstos conceitos sobre as nos.,.· 

sas condições de .salubriaaàe e do clima, até no Senado 
da Republica. 

E mais doloroso amda é pedir a · esttang(liros ar
gumentos do defesa para rebater essa corrente de des
credilo com que, por Vüntura inconscientemente, cons
pira-se a nossa I'llina. Para: não fallar em Bales, em 
Ag-assis, em Wailace, em U. Smith, que todos disse
ram tantas verdades :ír.crca da benignidade do nosso 
elima c dos grandes o\cmenlos· de riqueza desta zona. 
basta-me citar, porqur. é de data rccentissima a o,p•i
nião do um escriptor do nota, o sr. E. Fournier da 
Flaix, o qual referiu-se nestes termos ao nosso Es
tado: «0 Pará é um clt!S Estados da União mais bem 
situadcs e destinados ao mais bella futura. Gracas a 
massa das nguas do Amazonas o dos rios que lho süo 

lributarias, dos multiplos canae,1 naturaes que ligam 
no rio principal os seus numerosos afi'luentes, o cli;.. 
ma do Est.aoa do Pará pciclc• ser supporLado pelo;; eu
ropeus. E' D que levava A. do Humboldt a predizel' · 
que dentro am alguns scculos, p centro da civilização 

seria necessariumnntc /lransl'crido para esta parLe do 
ria Amazonas. Embora pc.rten~~a aos paizes tro,picaes, 
o Pará, graças ao Ama:tunas e ao Oceano, aos ventos 
alisios, não é realmente submotitdo ús condições or• 

.clinarias dos paizes tropicacs,. . Mas si ó clima é re-
lativamente temperado, a natureza é inteiramente tro
picaL O solo ele extraordinaria fcrtil idade nos vales 
dos mesmos afflucnlos oJo Amazonas, é coberto, mes~o 
nas serras, do todos os grandes vegolaes da zona equl
naxial... Lá hão elo derramar-se mais tardl} os cx
cessos de populucilo d0.; nossos .. territorios exíguos e 
relativamente bem ingra1 Of' da ·Europa,,'; 
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Si é CCJ'I.u lJUI~ JliN:UiJJJII,, l.redJwi de luJ•J•iim·iu:, 
duenl.iu;;, uull'""• muil'''' uuiJ•u;; exisl.ulll 1Ju111 .I'U!JUI.atlu;, 
~~~elas .õua~ exccllent:ia~ climuLurica:;, ,,umlu [Jl'IJCI.Il'illlllo 
uuJiliJ IHJUCIIS saudavob pela pupula~iiu du J!;stadu. 

E a vcnludu inl.ei "U tHJdunl''" elll I'"~ allu prupa
g'lll-u, mustrandu lJLIC l.llf.iu quaul.u awti .-;u teuJ J'cil.u, III) 
:;ual.idu de sarwut• a terra u ueulli1· u vidimus du.-; ea
dutllia~, eum que a Jl·.>UUla~fto luta, •! ubm du Jtussu 
esJ.'or1;u, l.cudu sido CLI~l.cuclus 1pel";; cul'rcs ~~sLutluuus 
u~ tlespuwo quu es,;c;; mrvi0"' exigiranJ, seu1 L\U~ !lus 
ajuda~se nu empcnl1u de CIIJis•~t;liiJ' tJS;;es bencllclus u. 
iJuifw, CJLlu tantas veZI'.' I.IJI!IJJ lr!vallu soceOJ'J'Oti a outros 
'Etil.mlus ela ltepu!Jii>"<t. 

/.\indu u~;-um, UJH!Stll' da eJ·i;;e financcll'a LJLlll vamus 
aLmw~;;unllu, nfw l.err11•~ l'ultudo ~um L•>i euidatloti QLtu 
JJU.:I'CC·U da pu;.:le du~ govor·ut~s os:;e rumu da udmiuitiLt·u
~ãu rwrLiucnlc ú ;;auLie publica. 

o~ mulc:; que no~ cunl.igum atp.li, IJ:; mesmos, sãu 
que pc::;!lm ;;u!Jre o ao:;su paíz intcit·o. A t•.umpanlla que 
eotu tanta upput·Lunicladc e Lãu pal.rintieamunLc estão 
a •Jaxer nulavei~ mcclicos !Jl'asiloü·o.:;, IJUe 60ubcram VÜJ' 
o:; rbco;; c pl!l'ieus que coyria a l.tepuJJiica, amea<;.atla 
de um l'uLuro menus Pl'ilSJW!'o· pela:; delulcr·iu:; iul'lueu
oias que Lcrriveb uoun~uB,uXel'cem ~o!JJ'c a [JOpuJa,;ãc•, 
llllJJOtipcranclo-a, enfraqul'ccnclo-a, Liramlu-lhe Ludas as 
utwrgius do eorpo e Lia alma, essa c~mr:anlla, na dela"
':iio dos l'legellos c no csl.urJo elos J.nalc.~ Cl J•omcclios, r.x
Lemlcu-~e a l.odo u Hl'U>'il. 

Quantlu a i'ol'l.una nos bal'ejuu. ,. u~ JJO.>SUti rendas 
[lor·mil.tiam J,ml.ut· nht·a~ rJI) mais l'r.lll.o, um du;; meus 
anl.cces~ol'es, u IJ1· •• loão Guell10, I ignu '' >.'eu nome, tão 
digno de osl.ima pnlu~ acl.os qJJC .1 rce ll11lllcudam, <i 
obr·a ele mab vu ll.u qne .i ti ue;;l.a i ena sr~ fez eut bem 
da saude publica; 

Na mcmot·ia ele l.udn,; uid.ü ;;<JJJJLI l'ui ;;abiamentc 
t.:unuuzida pelo uos:;o iJH!>'quoeivcl cnmrmi.J·icio, DI·. 
Otiwalrlo Cruz, a lar·eJ'a, que em .tã1J Ma hoJ•a lhe fô1·a 
connada, c de qne púrle "''e nntavcl medico !Jmsi!ciro 
se desobrigar, dando conl.as do~ :·c~ullados ulcanl}ado;; 
pot· elle c ;;cus clignos anxiliaros ua !Jtl.a em que se 
cmponlrat·:un, aJII1Jruciando, como " r,~~.. que ll1c era 
grato cumpl'i I' u dever de lfW<ll' t:::> eronhcoimenLo d11 
GovcJ•no qu1! ,i:\ na eapilal riu E,;Judn nfln gTas;;ava u 
l'ebrc amar:ella sob a •l'ol'llm epidemir~a ..• 

Cum r•ola~iio espocialnwnl.n ü lcJlra dizia 11 Hulatorio du 
diJ·culo!' da Samlo .l'n!JJ i.eu cln Par·:l: 

«Colllu nus nwu,: relul.or•iiiS a ui rJJ•i,11'1!:', r:on!Jnuo a 
eneu:·ueer· a rwen~~idado inud i avi cl:t ct·eação de um 
Lcpr·o~ui·io. Alas ta-se unl.r·e n6>;, de J'út•nJu asHusf adam, 
a lepra. c sem o isulanwnln elos dnenJ.p,; l!ÜD se [ll'>clc 
pür• enlruvc t\ sua rlisseminuçiio. ::;1 ·~ veJ·dacle qnc si 
n:io conliecu. ainda lto,iP. n modo porcp11.: "'~ pt·opuga a 
molcsl.in, vcJ•i.lado é que a ~uu l.r'llll.3llli.~.~•bilidadc é um 
faul.n eonl'ir·rnuclu, ,;eja ulla clir·uela!llunl.r-. tio individuo 
a inclivicltw, se,itt Jlor· intcJ•mcdio LI~ unt agente ve.hi
enlw:lo!', tlonck a neecs,dtlude de isi!larnentu do.~ iucli_; 
viduns pnJ•I.aclot•cs do mal. li' pam rc;,ddrur os csi'orcos 

s.·- Vul. VII ati 
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que tendes empregado pat·a dolar C1 nusso Estado do 
uma Lerrosariu modelo; c lenho cunfianca quo antes 
do t.~rmmo do vosso Goveruo ueixarei~ ao monos ini-
1\iurla essa obm mc!'itoria, cu,iu utilidade é das mais 
p:Lipilantc~ put·a " nu,;~,, Eoladu, A Jupt·u~u!·ia du To
wnduiJu, ltospilal defeii.Ltosissimu, oum possuir os re
quisito~ ucccssario~, tem a sua lola~ão complcla c t]uc 
:wlu almoulc aLlingl! u duzenlus c LJ•iul a c cinco lepro
sos, l'l·equcutcs vezc~ é a Hcparti~úo :iinnitaria pro
cumda pura inle!'llar novos doontcs, quando o hospital 

não mais comQorLa I» · 

O um! tJUe ue~sas linhas !'icou UJJOnLado li v c eu ensejo de 
'eril'ioar, indo rcvc1' o pscudo-asylo de leproso5 vinle annos 
i.IIJJJOis de tol-o vis lo. 

ü tempo fez· o que só poi.liu fazer, pe(Jrando as condicões 
de agasalho des~os doenlos. E logo que isso vi. llei-mc pressa 
em comc~~m· a pôr empenhos em remediar tft<l grande 1l'alta. 
ü pl'imeiro pa~so dado. nesse sentido foi ~ circular dirigida 
aos intendentes municipaes a pedir-lhes o. cr•ncurso para a 
obra meriloria, como se pó de ler: . 

. . «Ao assumir a_~ fLUicções d.o cat·go, em cu,j~ exe.r
ctclo estou, entrei a ver e exammar 11S estabelecimento:; 
publicas de toda o t•dem a fim de qutl fo~sem tomadaH 
as providencia~ necessarias com ,1 inlntl o de dar re
medi o :'1s fnl tas nclles verificadas, r.om a possível ur
genLJia e com os recUI'sos de que pudessemos dispô!', 
dada a 110ssa situacão finnnccil·a (Jonlwcidamente má. 

E assim se fez, ·acudindo-se au que rareei a maia 
UJ'g'enLc denlro dos escassos limiLes da~ nossas pos:;es. · 
OuL1·as u muitas medic(as ainda aguanlmn opporlunidade 
para beJ·om, como devem ser, real izada6. 

Não er·raria dizendo que, de quanta~ cousas vi, a 
LJLLe mais me itnpressionuu, plllo seu 1 l'J~te e lamenlavel 
estado, foi o chamado asylo de laza!'os ele 'rocunduba, 
que a ::lanLa Casa de llliscl'icol'dia, cum ns auxilws que 
lhe dá o Governo, mantem, com sacl'ii'ie!OS faceis de 
avaliar, quando tanto cusla amparaL' as vicLimas nume
t•osas da miscria, que em tamanha cópia b.llerr, ás por
Las dos estabelecimeuLos de caridade, insufficientt>s já 
para a .populacão· crescente desta Capital, e aonde veem 
igualmonl.c ter os eru!'c1'!110S elo inlet·iot• do Est~do, que 
nãn oncont.ram onde se asylar sinão em .Belém. 

Logo que i~so verifiquei, entendi que era de nWLL 
dever dar o muximo de meus csflll'l)l1S para remcdiat•, 
um dos maiores males llUC ufl'!igcm o WJsso E~lat.lo, 
sabido ()Omo é ele toda gente, que assn ;tr,, a pruporciio 
que vuc tomaudo enl,l'e nós o tlescnvolvimenl.o da lepra, 
em. !Jua pa l'l c oxpl iea \'el cs;;n facto pot·c:u c não tem po
dido o Governo nem os pat·Li~ulat'8.3 alé hoje agir du 
modo a crear Hosle uslar.lo uma olll'U :;yslmnaLÍca ele pro
pllylaxia doslc Lerrivel morbus. 

Ouvidas as opiniões dos medico;; cnn.pelen: es no 
nssumpto, c que toem dado a conl.l'ibuiçüo dos seus cs
Luilns a e.ssc problema, vi para Jogn •1110 não poderia o 
J~staclo, só por si, na crise i',inanceit·a que eslá atraves
~audo, !ovar t\ oxilo a tarefa do fundar aqui um usylq 
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,.fll(lrlcrnu para lc[lJ'O~u~. feito como a õcicncia rnoJoJ'na 
hn,io ensina u acuusellw u laxol-u, o <'111 ,;onrli~,õc~ ltll~:i, 
que nele' uncuult'Uilt o al:;'utiallw 1: o Lt·u.tamenlu os 
dOIJIIlc~ tlu ludas u; cla;:,;c,,; sociaes, quu a Jlygicne pu
Iii iw l\XÍfle quu se.iam ~ugt•ullado~. utao que ningucm 
lu:ia u ilil't•il.i.l du l':w:l-u ,;i t:UIIi.IUIIIIIIlS>',u a:; vic~intao de 
l.amanlw iul'orl.un i o :'t pena lli:í'S'l'tLV,~tla de um recolhi
meJilu a um lu0ur, uudo tuJo Jalla JWJ'U que moreca o 
ao me lJLic se lhe dú •l'alsamonle. 

i::iundo ustiirll, e11lendi de tuuu dw>ul' dirig'ir o lll'c
scnl.e ap!Jullo a loLh.,; os conselltus IIILtuicipue,~ para que 
ajudem o Govel'llo du ]~slado tia obm llu:uauilariu, Qll'!J 
IJIIUI' Ollljii'UliencJer CUJ\J a WllôLJ'LieQÜU lli: Ullla ]C[Jl'OSU
I'ÜI, reilu, lanLu ljlltllllO vo:;:;iviJl, de ac~ônlo eom Lodas 
~,; l''-'1;1'~; da JliJI'U J,ygil~tw, Jü v Con,;rJillú J\JuniCJÍ[Jal de ' 
JJulúm deu o uxelllplu, coJI:;ignando 110 sou orçamenlo 
do ai1no col'l'cnLu o uuxiliv de de~ ,eúnlu.> Jc rúis para 
usHu obl'tl, a lJUUI ltelll BL!Í não ú de lll•Jr q1:c se reclama, 
IIIUS que bem púd,e lct· agora a sua lllditiPcnsavel reali
zação, duelo como jú cslú o primeiro pu;;so pura que a 
tal J'im possamos chegat· . 

.1\cm me illLILiu quando. t•:;pcru que a~ o J'alLarão 
1 unil ti;JII os :;occot'I'OS. Ja:; IJ<lu:; almas genorosas pal'u 
IJliC du nos:::u tcrl'a dosapJJlli'CI;a esse aleijüo, que ú u 
ultamudo llispilai do:; lept'tJso:; do 'l'ocunuub<>, quo dc
[Jul'Ía cJalra uôs cuuw UHI uHestauo Ju ul'iminosu in
•.liJl'urençu JJUI'a vonr UIJJa das g'r·andes chagas soeiaes, 
'IJIIC 1JH1 todas as na~lics culta:; eireunli'Ulll, sinãu a sua 
ew·a uo munn;; a ullenuur·fi" de seus desaskusos cf
fci! n~, gTal.~a~ ti:.; ~niHli\l'e;-; .. lH'ovidencins que, a.sscgu
l'andu 11os quu ,•la l'ielínw, u lt•ulo cunveniunlc, uu
pudcrn rJIIu 1.anmnl1o 111al ,,c uxl.cmla lil'remuntc, au
gmenlttt\Lil• dü anno Ptll'll anno o numeL'O dr,~ JoenLcs ,, 

f:lr.udu c J'l·aLcJ•tüdatlu, -- Lam·o Sudré.'' 

0 IIIUII appOIJII lliill 1'111 VÚU, :\ uJle ,j:Í UIJI'J'C
S{IUllLiUI'lliil \'UI'ÍU:; IIIIIIIÍI!ij.JÍIIS, )~ eSSaS (l(J[,\.l'iJ.JUi~iJC,; 
I'IJIIIlidas aus dunal Íl'll,, <'lll'iad<IS JHll' gl'tllluo nutiiCl'O 1/IJ 
[JUSuas car·.idu~as ,, ,,,,r·l""" fii'<lvindas du oull·a,; o!'igf•ns 
eiCI'lllll ao total t!t.' 1 r>·:.: ~;·,1 ~I W, apuhu.la aL1S 30 de ,ju
llilll, a inr·purl.a111'i:1 t'i'l'fllliida tio T.Jrcsout·o n cutH a 
lJUHl dcnLr·o cm ti1n:; ~L· eu::11~'.mrá u cous,trl:c~:flD des~c 
asrlo .. 

~1"~1í. em ·I H '1H o enn:iiY! l111i 1'11 ;JI•I.'UIIYiliO ]/l':tlwi:.;eu 
r:"''illn, 1111 ;;ua .!'alia di1 i~'ida :í AssemtJl,!a Lngi~lativu, 
l'lllflll J>i't'"idunl<! I]IIU UIIIiiO Ul'::l da l'l'OI'Íltciu, affÍl'JllÚI'a 
qllt' li<: at\11<1 a a1111u t'l'C'":ia u JIUilll\I'O <IIJ murphcLieo~,, 
I•: 11il1.1 11111111" di'IJIIÍ,, VIII dUetlllli!IILU ii.Je!liÍCU, IJ lJl', 
Bc•aut'l'\llllii'P 1\ultHII l!:;t!l'el'ia: ..:0 lfn~pilal tlus Lazaru,;, 
:'111 TOülllldUIW, II:ÍIJ l'l'llllilldO IIL'IIIIlllllll das Clllltlii;ÜeS 
qll<' Hlti.ul'iWilJ <';la denonli11111;iío, ,·, apenas um asylo, 
1'111 l'avm· di'. ai~ IIII:< tlus 111\IÍtos inl'eliws ,~taeados lle~:>sa 
llt'dtoPdu unf,'t'lllidntle. . 

Conté111 ·;I "ltl'et'tllo~, t.'lllt·elunto que o lll'IJVCdor 
c a lwla e111 llli I o nu 111 cro dos morphetico:; r>spalltadn~ 
Jlit .Pl'ovinciu, Segundo elle, ,si se houvesse de recolher 
todos esses Lies~:rmçados, seria pt·eciso que o edifioio 
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Jos~8 qu inzu vuze~ umiur do quu t'~ JJUL'U accommodal-o'l 
t'Oil\'011 i t'LlLUIIII!llLe, ". 

]~ssa ri!l'ui.'étteia a papei~ u'l'l'kia''~ q11e dai til li de 
liio lon~·e :>cJ·vu Jlllt'a [H'uVct· a ancianidacil! du mal, a 
que ClliciUlllUS lli;UI'll de llCLtUil' C0\11 LI tttlCl]Uadu L'IJIIIU
diu, clwios de cunfiun~a no:> senLimcnLuS du vovo. 

·De mu ilo vem os medicas parucnscs pugnant.lo 
vela realiza(;ilo dessa ulJI'a, quu Lodos cunsidemnt in-· 
ad iavel e indispPnsavcl, como u provam os crtuclos pu
lllicados nu lle'v·t8la, que é or:;flD da Socicdt\'1(1 Mcdico
eirnrgica do Pm•ú, pelos Drs. Jaymc Aben-A~har c Azc
rur.lo Ilibe iro. 

i\'em poueriu lmver opiniões divergentes cm La! 
a~olllll!Jlos, accôrdcs todos Pm vct• os perigos decurrun
Les do 1:sLado um que su encontram as vic/,inms dcssit 
mole~l.ia, c u~erca das pt·ovidcncias que a ~cíuuda 
acun~l!lllll suJam sobre clla tomadas. 

'.l.'al a auturí~aclu opinião e os cou~clhos elo Dr .. 
lJ:;waldu Cru~. cuJas ['aluvras li citadas pelo Dr. Fi
!;u ~i L' a do Mcllo, medico elo S. Paulo, nu iul.ol'essunl.f1 
IJJuJwgl'apllia que· escreveu sobre a Propl:yluxia du 

- Lcpm: 
· ··A lepra· entre n(Js está a merecer cuidados e~
pcciaes ... A 'faliu de Jli'UJJhylaxia· especifica não IÍ 
mzfi.o IJaslanle pat·a CJIIC fiquemos ít moela. c!os Jl\usul
manos: bm~us CI'Lizados deanl.c du :l'lagellu qu:e aos 
pu11cus se r~xpande o se alasl.t•a. O que ri posHivo é 
qut~ a molcstia se transmiLte. O corno, não sabemo~ .. 
Mas u lcpt·oso ,;, ao menos, um elos· depu~ i to~ de ·rJi'l"/!8. 
Isl.o csl.tí provado. Dolli a necossicladc de isolai-o tia 
COI111l1Ullidadc, ". 

A La"~ conselhos como ensurdecer ? 
Segu ii-os 1! um dever. Se:;uil-os-hcmn~. 

· E' geral o sen!.im1~nLo uc sympathia com tJUe foi 
acnlhido o mu11 appcllo. 

E~sas palavras encontram r)co na alma hua elo curnpatl'i .. 
cic. illnstt·o a qncm ho,ie cabe a tarefa patriolica de tlirigil' 
rnm rm·a conJpoten~ia ns sct·vir,os, qnc enl.rmdcm com ·a Raudu. 
'JHI!Jiica. cm nossa Palria. 

Dalli r. acci'JI'iln '/'l'i/.o ,.,ll,·u a llnifto o o ]~s/.ado do l'arít, 
ainda ao /.cmpo c.J)l qrw uu "''a Uowrno, eslabolucemlo na
queiJa l.ct'l'a n servir;n · ril' [ll'Opliylaxin l'lll'al. ]~ desse at:ctll'dtJ 
l'lltiullou, poJ•venLul'a cnmn fll'incival rias ob1·iga~ões cuJii.I'Uhi
tlns vela ljni~o. a rlo cnnsl.l·niro o Asyln du Li!pt·osoô, dispondrJ 
dos J'ecui'SOs ,j;í uccumulatlus pulo Tlwsoul'o rio Esl.ndu para 
uquelle IHIIllanilario l'i111. E t'! ptu•a lJIIl' t~ssu não Ii<QIIC lel.li'a 
l.lltll'l.a. quundo Ião 1-(t'tHH.Ie (! a w·g'f.mcia clt• realizut• as olll'as 
·planearias. 'qne ol'l'cl'f!\:u au ut·çanwnlo du Miubl.eriu da Ju,;.. 
U~a c Ncgucios hüeriores a seguinte 

U:Mll"'DA 

Para in ieio da., nhras tlr~ rnnslt•uceãn rio 11111 lept•osat·io 
em Boli;m, a caJ·~·,J da Dit·uc/.oJ·ia riu :i>nrplt~·luxia lluml du 
Pal'Ú, 300: Oú0$000. 

lU o, ;;s de noyembro elo 1 !l2'1 . - Latlro Sudrá. 
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Dr•,,su r·nsn r!P ,..,lrtenr·fto J'alri ~~m 11mn· da~ minhas nwn
sagPns no l:otlg'i'I'SSo Leg'i;;lnl.ivu dn Eslnrln. Cal1rm :HJIIÍ n~ 
]lllifll'l'llS Jlfll' IIIÍIII r•nifl(l I'SCI'i(llflS: 

<(0 E;;lndn mnnLrlm n sf'tl InsliLnLn clr. ensino Jll'fi
J'is~ional, nn· qnnl n meu srJcr·rssot· rm l,~íJi li:.row n 

,1111'11 nnmo. 
g• 11111 rslahrlcdmen/.u que podemos com neg11ll1n 

mnsl.mr aos que llllS visilam, e q11r al1 i enconlmn1 n:io 
;;,·,o unsinn elo :u·Jr)S c nl'l'ieios daiJu em lll'ricinns. !'OlHO 
a r>r/ncac·iio disil'illllicla n ~21 nwninM po!Jr6s, Prn ~11a 

. ' I I -111:11()1' p:tl' e Ol'[l HlOS. • 
Sempl'c I i\·c· pam com PSSf' Insl il.nlo a nwllwr von

Lar h.•. ,, IH'II:I ,., (]III' niiu pos,;a III'Ovat• agol'[l n gTnlli.lo 
inl.l'l'l'iiSI.' IJIII) f'J[p 111P 111ei'I'Cf' Jllll' 1\CI.OS (]III' i/(•"~1'111 
rrnwrlio :'ts Inlllas, que Jll~llcJ SP aponlam. !\!uiln~ H~o 
os eml.at·aços com que lula a aclual dit•cclrll'ia. r.•ntlfia
,rla llfll' mim an Dr. Anlonin Mal'r,.al. qun lllllllirllica ns :<f'UH 
e~I'IH'I}OS, pa1·n t'l~!llovm· ohstaculns quo l.ulll''l'inln n. 
ae\·~o de onll'l'lll que exPt·cr•ssc rssP r·at·g·n com. nwnog 
Ptl.pnc i cinde. 

Falando dn ensino profissional. I i\'r. en~c.io rir. ('5·-
r.pew·r· hn an nns pas~nrlos: . 

«EsprcialnwnLr clollc ,, qnc cm·r.cr•mos parn ctn•ae 
a clmga do i'lmecionnlismo, qur l'az da gcmrJ·nlid:ulc 1.lnH 
eiclndrtns pensionistas r.! o Tltcsnnro, alwindo :'ts fl''' i
vidnciPs nm·as r~:tl'l'r•it•as. ri ignificandu pcln ensino Jll'll
l'i~~ÜPS caiclas no .,·nncriln cla ,;;neieclnciP l11ll'i5lii~Za 
adnal, l.nda l'lla al'/',!il.a a vi\·ct' ela but•ocJ•acia, sr•drl
zirla [1C•Ias garanlins c\ ,·anlagr.ns dn emprego pnlllicn, 
com as sun" esperanr;ns de nccessn, com o liSO c almso 
das I ice1wa;:. cn1n mi1·u nas sincr.·ut·as da nposr.nladoJ•in, 
tftn pc.•saclas ao l'l':ll' i11 p11l li h!n. . 

A nr·g·nizac;rtn dn ensino t,Pel1nien. dis:lP-n ,iií nl
gtH'Ill, não ,·, 11111:1 simplrs qtlrS/.fín de pedagogia. nnl.c•f\ 
,, 1111111 qm•;;mn vital JHll'll lnclns ns pm·os mncll'l'llns. f.'lll
J"I('IJIHldn;; rll's~a ltt! a lraYat!a 1111 Lcl'l:Pno .dn pt·orltw,;fío 
,~ c)ns JIUI'Il'IUI.a~ .!'lns llll'lli'IOS. cll' qnr. ho.lt~ se rml.t.•r.le
cr. n rlt·nma da l'irla rias naei.ír.s pnlil'iadus, a· \'icLnPia 
l1n clr cnher ao mais npp:ll'rlharlo, isln c', nn mai;; in
s/.1'11 ido.~. 

Heclig:n rnlll n nwsmn cnnl'icc;.iio 1\Ssns palawas, q1.1e 
l.nrm hn,ir pa1·a rnin1 11 mesmo valor. · 

O dil·relm· do ln;;l.il.utn. rn1 seu l'elalorio diz Jwm 
n que pndeJ•ia sm· p;;,;l' I'Siahrlr•ginwnLn si JliHIPssem 
Sl'l' J'l'!lll'riinrlos lodos ns mnlrs n COI'I'igidns os dri'PiiiiS 
apnnlndns. i\lrsmn assim ,·~ cxerllnnl.,•.a impJ•rssfín lJIHl 
;'C!~I.'IIf'lll n,; q1w J:í \';in \'1'1' 1'111'110 man/.emos ns insLi
LIIi,;íii'S ti leis das qrml's ilr•pr•ndr ·o flll.r.n•o dr.sl.n LNl'::t.~. 
- J~aiii'O SodrrJ. 
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Santa Casa d11 s. José fi(• C:acltonit·n (S. Pnutí,) fi :r.too~ooo. 
A lfr,•d(l Rllis. 

.Tusti(icnçtío 

A Santa Casa de S . .Tos1\ rla .r~irlar.le ril1 !]achorit·a no Rs
Indo de S. Paulo. rsL;\ em silttõll;fio bnstnntc prrcaria. 

Parf'ce f]llr n C:onr-:·rrsso Nacional rpw j;í tem al.trlndido 
a outras instituir;iírs dn car·irlarle. não deve nr.gat· este P''qtll"
no auxilio pat·a sm· nprlieaclo aos qttc soffrem. sunvisando o;; 
maleE claqncllcs que no leito ele dôr nguardám a cariclaclc pn
.. ,Jica. - .1l(redo Ellis, 

N. 36 

Subvenções: 
llo collegio d1l orphãos de Bom Conselho, no Estado de 

Pct•nnmbuco - 5:000$000 . 

.fl/.1' fi (ir•oçrin 

F.' llllt rslnJ,clrr•imrnf.'\ qur pl'osln t•PlPvnnii'R ~Prvit:n~. 
r.1~olhr.ndn c nrlttr·;mrlo Ol'phiio,; rlrs\'alidos. A dr!fieiuncia rlc 
t·~tnhrlccimenlns nff'icines. cm qnn o E~taclo possa ClltniÍI'iL' 
o dc\'eJ• sn1dal de amparar. prol.og·or e r!rhH!at' a •• infancin df!S• 
vnlida e nilnnclonnrln, juslif'iea bem n at1xilin ;ís in~lil.ttir~úr.~ 
qnc a iniciuLivn Jllll'l.ieular funrln e rliJ'ig·c. • 

() collcg·io rle orphfins de nnm f:nnsnlhn exisl.i! ha muil.ns 
annos. manl.icln pela carir.ladc parlienlm• c {L cusla rle ;::t·nndcs 
sncrii'ieios. Com n ct·isc gorai, po!' fJIW· Lem passado o ptti7., 
vão cscassendn os r·ccursos que rccelJia e l.crt't de desnpparcci!r, 
si niio obt.ivcl nm auxilio da União. 

Sala das scssr)es, de nnvcmheo de Hl~:l. - Mrmoel 
/Jorlilt. - Cun h.n Prdrnsn, 

N. 37 

Emenda - Suhvcnções: 
J\n Tnstilutn de Caridade tlc R. \'iCI'ni.e d1~ Pllnln, no 

Esl.adn ele Pm·nnmlmcn.- 5 :000$000. 

Sala dn~ scssi.ícs, ele no,·emhrn do Hl2·1. - Manoel 
!Jm·lia. - Cn11ha Pr;rl1•nsn . 

.Tustificaçlin 

Fnnclaclo em 1!!17 ,satisfaz ()SI.c !nsW.nlo n .!.orla~ a~ ex~ 
igoencins log-ncs pnr·n ndqtlit·ir prrso11nlidndc ,iuridica. 

O sr.u fim 1) patt·ocinnr mnr;o~ rnht•ps e som familin. ofl',•
t'N:Imdo-Jiies um nlH•ifW ;í rir·turl,, " t'ncililnnrln-lhr.s ns !lll'ios 
de hottcsl.umon.tc se mntllC!'Cm com o th1cto de se uLt•uiJulllo. . ' 
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I 
Ah1•ign anlllnlmrnl.r Hi .i•w•·n~. !ln,; t!llflf'~ :!R l.l'nhalil:lm 

nu,; nl'fir.ina:; de t·.o~l.tll'a ·~ l'l•'n·•~·' ·~ •·lll i.J•ahnlilnR t.In:nt'.~l.it'P> 
r I i o~n r'lllJ<I''~~at'ln;; nn t'llflllll<ll'l'ÍO tln t•.apilal nwdianl f' 11111:\ 
!.'t.•llll'ii·,,,Ít'nn 111rn~nl llllliln lllftdit•n, larulo,; r~~e~ llliH'Il~ 11'<'111 
f':l>':l. a l.,,·iJPrJI :u;fin satl ia ,, a,;;;i~l rnt·ia moJ•n 1. prn,;I.:Úia Jll'lil,; 

'll'l!'liÍii dt• r:al•idatlp ela :\:<:<tli'Íar·~n dt• S. ''.'Ít'l'l!l.r• dr. P:lliln. 
Tnrln ai} nqni lrm ~irln :friln r.om n grnr)r·nsn awdlin da 

r·rtt·idaclc pn!'llt'lil:ll', com 11 iii!Xilin tln ~O\'t'I'IIO do Esl.ndo. 
f!l.l'l lhe clú. III'! la Sllhvmu@l tln :•, :000$ I! c.nm " auxilio d:t rnu
nir'Ííiillirlmh•. q11e ll1r r·Ônr~t·il•• a Sl!bven(~iin rir\ ~ :noo~OOO, · 

:lias rlia a dia r•.J•esr~•· a nct~fto bencl'iea desl.a inst.il.ni•~~n, 
r ;1:; l't't~lli'SOS de qtiC cltsptic• aétualmcnt.c, niio sfin sllffif'iÍ>n
tm: pn•·a al.trnriN· a mn(:ns p11h1'e;:. r. desprotegidos. qne n Jli'O
mn•anl como 11 mallt•igo '''~lli'O pm·n n Sllil yirlu,df\, gnrnnlirln 
pl'lo l1·nhallio honrsln. 

·r.: 'pnr·n ,.s;;a nlll'a clr· salvat;ão moral. cln dt•fcsa tlns l1nns 
r:<'•slnrnr.s, de wn,bnlr. an Ykin r~ :'t prrrlit:fto, a 11110 :;ftn nl't'as
larl"~ lnnlns ini'r.lizrs Jlr.ln mi~rr·ia r pPlo nhanrlono. qur· p;~rlr. 
~> ~lanrnr.nrl'h n mauxilio do Governo Fer.lt!l'al, que assin1 1'011-
r·or·J•erú pnl'a que se mantenha c sr drsr<ll';olvn 11ma insl.il.ni
çiic• de grundc mipnr!.nn'cin social 

N. se 
AMrr.Mcnt.c-sn onde for mais conveniente: 

Ar I.. Da impol'l.ancin fixa rir. :1,000:000$, a qnc sn re-
fere a lelt.rn rr.; r.lnnsnln 2'. rio cnnt.racto da Companhia de 
Lol.rrins Nacionacs rio Dr·nsil, >dcsl.nqnc-sr., na f6rma rln Jet-
1.ra P. rla mcsmn .. cl:t11Sula a impOl'l.nncia de 83:000$, assim 
clisl:ribu'ida: 

l!~stn.clr, elo Paramí: · 

!::anta Casa de Misericorclia ele Curit,yba •...•• 
Hosnit.al ele N. S. da Luz .................. ,. 
Orpllanat.o rio ClaYJmí (para meninos) . , .... . 
Orphanat.o àe S . .T.uiz (para meninos) ..... . 
Maternidade . , .. , ....•....•..•..•.....• , •. 
A, ~or.rorro nos NP-ressitndns.,.,, .••.. ,, .. ... 

.Tnstificaçiío 

20:750$000 
20 :7.50$0(){) 
10:375$000 
'lO :375$0011 
.10 :375$000 
JOI::-175$000 

:\·~ !lnhvrnr,ões snlir,itarlns na ~menda a.cima não vP.cm 
·ahsn;lnt.nmcntr nf:g-rav.nr a rlcsprzn rlcst.c minist.crin. vist.n 
romo Yi'in rnrT·~~· por rnnl.n rins benrficios nrinnàos do non
t.rnr.tn ln\'l'adn rm Ol!l.nbi'O finrln. nn Thrsnnro Nncionnl. ont.ro 
n Tlniãn r. n Clompnnhia dr Lnlflrins Nnr.ionnes. cm virl.ndc de 
nntol'iznr.ão lrgnl. Dr fnefn. n lrt.lra ~. clallsuln 2', clcssr rlo
r.nmen(o, qnantn :Is impnrtnncin.~ 1111e rliln companhia. sn 
nlll'i:::n n pa:;:m'. rlrclnm n se:::nintr: . 

"I)\ ·rln imnot'l.anllia rir. ~. nnn :000~ c.nnst.nnt.n da l rU.t·a n 
ri!l pt·esrnte r.la!J.~nln, f. 000 :OOOiii srriio applicados n snlwen-
1:•'"·' '' "~Jn.brlronHnrn!ns rlro lwnt~fie••lwia r• in;;lt'llf!(;iio qun ~rrfio 
allllltillmnnte rxaminarlo~ r ynfndos pelo CongJ•nssn c T'éi~ 
L DOO: OOQ$ r.nn;;·!.ilu ir·iio rcnrla para o 1:hesonro. Tgllnl ~ppl i-



I :r __ , 
:r•' 

:?-. f:: 
~;~: 
~~ ·' 

558 

r·nr;iin r rliYi~iín loriln n~ pnrr.rnLngon;; r. a renda rio .~Alln arthe· 
."ivn nlln,;Lantr;; ria,: lrl.t.r·n;; iJ I' ri.'' 

Sr•rHit> nssirn, r•. r•nn><irlrr•nnrln ~no n ;1<;st.arln ,(]o Paranú r\ 
rln.'< qnr n:io l.crm concr:o.~~iin dr lnlrria;;, fH\T'cr..r. qnn esl.:í ,ius-
1 i l'i rnrln n. emenda. 

Sala rias ."c;;sües, 28 rir novomllrn rlr. 1 92 .. 1. - Cm•ln.v 
Cnvnlcnnli. 

N. 3~ 

Accrr.ocrn I e-sc nndr convi e r: 

Ar'l. Na vi:::rncin dcsl.a !ri. fica mnnl.ido n n. VII rto 
nrl.. 3' rla il'i n. ,í;.21J2. •Ir. 5 de ,ianriro de :192·1, qun mnndn 
ahl'ir n cr·rrlil.n nr.cos.•nrio pnm a cxecn~~fío rio rlisposLo · no 
m·l.. ·18 r ;;rns pnrn~,:·r·arhns ria lei n~ 3.G7iJ. rir 7 dr ,jane.iro 
de 1ntn. · 

.fu.sli(icaçtio 

A lei n. :3.67~. rir 7 de ,janeiro de 1!119, art. 18, aul.n
ri7.a n Porlm· Execu t.ivn a man Ler rluranl.c nsse nnno os srw
viçM crnarlos peJo· dccroln n •. 13.0H, dr 'lOIS, como ·auxilio 
:\ nncinnalir.neiin rln ensino primaJ•in nos Esl.nrlns ,rlo Tlio 
f:T':inrll) dn Snl. Santa Cnlhnl'ina ~ Paran:í. 

O rnnnr.inr.l0 ria r.mencln sr.ria por si sr'' hasLante para 
,jrisl ifical-a rl~ mocln cnmplr.l.o, si priT' vr.nl.nra n J'acl.n rle snr 
simpirsmrnlr r•rpnl.içiío rir rlispnsir;i"irs l~gar;; :llll.rr·iorr.~ ,i:í 
não .~i~nirica;;sn n concnr;;n rln Pnrlrr .Lr.r,islal.ivn a .n;;sn mn
rlirln, mnximr\ rlr•pnis ria.~ rlnqnrnl.n.~ rnnchrsfir.'< da C:onl'ercn
r.ia Tnlrr·rslnrlrrnl dr l~n;;inn PrimnT·in. rn,ins l.rnbn.ihn" si" 
nc.aham dr r.ncrr·.rar. · 

Saln. rins sr.•sile.'<, 2S rlr nnvemhrn rlc Hl2L - Ca1'los 
Cn?!alranl'i. 

N .. o\0 
• 

Onde convim', ar:ldicinnc-;;c: 

AJ•I.. Pelo fnnrln rspr.cinl a qur. sr. mfrre o arL. 12 rta 
i ri nnmrr·n ::l. 087. rir 2 r] I' Jnnr.irn rir ·I 020, fica n Gn
WT'nn nnl m•iznrln a insl.nllar r cnsl.enr mn hnspil.nl rrgional, 
nnnrxn n.n ;;nrviçn •dr ;;nnramcnl.n r prophylaxin rural. na 
villa ···Colnnia ~linrirn", E.•lnrln rio Parnn:í. 

.Tus/i(innçrin 

O cnmhal.r :ís rndrmias rr.inanl.ns nn zona a qnn ;;e rM'rrA 
n. r>mr.nrla .npr·r.srnl.nrla, rara srr rfl'ica1. r complriJ.o. cnrrcr. 
rir nssi.,lrnrin hMpilalm'. r comn. pM nnl.rn Jarln. sfí.n amplas 
'fi.' 1'nrnlrlnrlr.~ qnr a lei rl1i no Drpm·l.amnnl.o rir l:'nurlr Pn~
hlirn prir·n rlr.•nmprnhaT' snn T'rlrvnnlr. l'irncf•iin. l.cnrlo n'fé 
r·r·P~rln 1111~ l'rrn.rln r.~J1Nlial •rio pT·ophyinxia T'ITT'ni, pam rr.gene
rnea!·' rln rnlrr·.rm: (!'i.000:000$000), .Pnrrr.r q11r a pJ•ovidencia. 
conlrcla na J•n/cr·rrla rmwnrla ri. nccorl.avel, tnnlo mais quanto 



não nl.l.in>m :í rlr~przn nr·rlinnrin cnlcnlarln para este orca
menl.o. 

f'aln rln> ;;r•;;sfírs, :?R dr novrml1ro rlr 1 02'1.. - Om·lo$ 
Crt1!nlcrmli. 

N. 41 

·Tnst.if.ut.o Nacional r! e ~fusica: 
Verba ".Pessoal": 
Angmenl.e-se dr. vinte c t.res contos (23 :000$000), para 

nccnrTrr· :í~ rlespezas com o pagamenf.o rir. nma gralil'icacii.rr 
cm·J•rspoJHlcnl.c an ter~o dos respectivo~ vencimr.nLos do pes
~oal ria arlministmçãn i'JilC, por disposição do regulamento em 
vigor, rl obr·igarlo a comparecer f.ambem ao serviço noct.nrno. 
quo comer; a :ís J 7 r. I er·mina ús 20 horas. - Alfredo Ell'is ., 

Não .é _justo: principal'!lcnfe na .época actual~ qur n prs
iHlal. arlmmrsf.rnf.l\'n rio lnslrt.ul.o Nacional r.Je Mus1cn. qnr pm·
r•rhe ns mrsmos vencimentos Cfll() os elos demais rstahrlrci
menlos dr. rnsino ela Uniãn. seja ohrigarlo a f.r·ahnlhaJ' mai~ 
lr·rs hora~: diarianwnfr. sem go;;ar· pn1' rs~r. r.xrr.sso rir lra-

11nlho a nwno1· rrmunoraei'ío. 
Dr.vr-se ter igualmente cm consideracão que aqueiJe pes

soal csl.ú privado de fazrr fJilalqner trabalho á noit.e, para 
auxilia r as suas finan1:as. 

Conv1'im ainda salienl.nr que o pessoal subalf.crno t.ra
halha das 7 :ís 20 hnras. inlr.rrompendo apenas o sor·vien para 
fa?.r.r· as ~nas refeições. · 

Não se l.raf.a, pois, de mn augmenf.o de venciment.os, nias 
rio nma justa rcmuncmr.ão :í.qnellrs que trabalham além da~ 
horas do nxpcclicnf.e, ou se.iam oif.o horas em V07. de cincn. 

Tabella de vencimentos do pessoal administrativo do Jn
~l.il.ut.n Nacional ele Musica obrig·ado a comparecer eliariament.e 
nn cu!'so noct.nrno, nrgnni7.ada de 'accrirrlo cnm a emenda 
~upra: 

1 rlirr.ctnr •........... ·. · .. · · . 
1 srcrr.tario .. · ................ . 
1 ~nh-sr.crclm•io (nrldirln) .•.... 
1 amanunnsr. ................ .. 
1 pnr•l.eirn .................•.. 
2 inspr.cl.rll'IJ~ rlr nlnmno.q ...... · 
R inspr.ol.ol·as rir aiJ.rmnas .....• 
t oonf.inno ................... . 
7 Sfll1Ven t.r.~ .. · ................ ~ . 

!l:000$000 
7:200$000 
4.:800$000 
3:600$000 
2:700$000 
5:400$000 

21:000$000 
2:1!00$000 

12 : 600$'000 

3:000$000 
2:400$000 
t:li00$011ll 
1 :200$000 

900$000 
:I : R00$00(1 
7:200$000 

R00$000 
4:200$000 

ô9:300$000 23:100$110U 

.vennimentos nct.uacs: no :300$000 .. 
Dil'1'erença pnJ•a mais: 23:100$000. 
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N. h2 

Accrr.~renl.t•-se, na \'Cl'hn :17' -. Suhvenç\õcs: 
Nn .Parnn:í: 

CnnsorvnLorio rle Musica r! o Parnn:í. ........ . 
1•:. de Pinlur·a du professot• Alfredo· A.rlcr~on .. . 

.Tnsti{icação 

12:b00$000 
ti:000$000 

As modestas suhvcnr.õcs pedidas nn emenda supra, silo de 
todu o ponto prnrerlenlés, (acs os serviços que á instruct;ilo 
pr·nt'is~innnl e al'l.isl.ien riu nwio em qne 1'111wcionam. leerr, 
pr·cstaclo os rstahelccimentos I]UC se procura amparar. A 
União mnniAm o Instil.ulo ele i\Iu~ica c· a E~cola ele Bcllos Ar
tr.• nrsta Cnpilal;' não 'srl'tL pois rlcmais que embora par•cirno
niosamenle. anime tamhnm os cstahelccimentos dessa natur:ela 
q1.1c sr. rorerr1 l'nndanclo nos Estados. 

Sala das scssücs, 28 ele novcmllro de 1021. - Cat·lo~ Ca
t•alr:aflli. 

' . . N .• 43 

N proposição da Camarn dos DepnLadoR n. 120, 'ele '1921, 
f'ixn11rln a despoza do l\linistcJ•io rln .Tu~t.ir;n. e Ne~ocins Tnt.P.rio~ 
I.'I!S, iJ:ll':t O I"XI.!l'CÍCÍO .ri c J 022. 

Ao n. 37 - Subvenções: 
Accrcscentr.-sc: 

San ln Gasn de ~fiscricoJ•rlin rlr Pinclnmonhagaba.. 20:000$000 
- A.l(7'edo Tiilli.~. 

.Tusti(icação 

Fundada cm 186'3. cm virtude do verlla t.ost.ament.arin rio 
finado 1• barão di' Pinrlamrmhngnha, Mnnoel 1\farcondes de Oli
veira e Mcllo, n Santa Casa de 1\fiscricordia do PindnmonhaA·a
ha, instnllou-sc em prcdio que adquiriu, e começou a s~rvil• 
nos pobres. c até o presente tem servido. com os recursos qu o 
a g-enerosidade rio~ filhos f! moradores da terra lhe tem fOJ'
ncr.irlo nccrcscidos. posteriormente. da subvenoilo, aliás, pc-
qnnnn, que, annualmentrJ, o Est.ndo ll1e tem valado. · 

Prcdio de rcsirlencin particular o adquirido. a installrwíio 
,]a Santa Crisa nf!l!c Rc fez. c se tem mantido. com as adaoLn
ções e nugmentos, f.endonteR n satisfazer ás primeiras nc'cc-~ .. 
sirlndM do scrvico hospitalar. . · 

Silo decorridos l'í7 nnnos, c ainda não foi além ciR~;;ng 
. primeiras nccessidaclcs. mal e ligeiramente remediadas: é ur
gente que, a hcm dos pohrc,; do mnnicipio, n das honresaR t!'n
riiçõc~ dos sou~ ant.rpnssados. oR filho~~ 011 moradores dnqnclla 
!.erra, cumpram o seu dever. crgncnrlo o novo cdificio, c:wn~ 
ele rrcnber inslalln(lão hoRpitnllm· que nossa corresponder as · 
n:dgencins :wt.narR ela h~·g·icnn indivirlnnl r collect.ivn, c snf.is
rawr 1ís nrcrssirlndcs do scrvico medico, clínico n eir•tJrg-ir.o. 
e;n ben~ficio da saudc dos doentes . 



A id1l:1 rlcssn. consi.I'IlM~o. nascida cm 1912, na provedoria 
c/~ Dt· . .Toão llomr~iro. foi 'adoptada pela ndrninistrnoão nefual 
que insl.il.niu nma commis~iin r.~ecutíva das obras, comp:1sta 

.-dnB Srs .. A. Dinn Bnenn, D1·. Clnrn (lesar, D1·. All'redo MD
, L:hadn c .r. J\1. Vieira FrJ'I'az. A I de maio deste anno ,roi 

hmr.,nda a pcdm l'unrlanwnl.nl elo cdificin pal'a cu,ia conskn-
c,;ão se pede o IIIIXil i o ria su!Jvcnr;ão de 20:000$000. 

N. 44 

A' prnl1osi~.ãn cln Camnm dos Depu ln dos n. t20, ti r. t D21, 
fixanclo a r espeza do lllinislrl'io da .Tustir,:a o Negocios Inlcl'io-
·rcs pa1·a n oxo,·ciein de 1()~2. . 

Ao n. :17 - SuiJvrJmO:ir·,; - Onde se diz: Liga Pauli:1,~a 
contra a 'L'ubcrculosr.. ·I o: fiO O$, li ig·a-~e: Liga Paulista conf'ra 
a Tub~rculose; 20:000$000. - J\l{1'11dn .Ellis. 

' \.;. ~ 

Jus ti(ú:açtio 

nr.sde o nuno rln HJOI, a Li~:a Paulista conLI·a a 'J'uborculoso 
:lli, autuando, vcrcladciru combale ao mais Lerrivcl flngello da 
linmanicladc e que nas cirladcs onde a população ó mais dr.nsa, 
twmo na capif.nl paulista. a tuberculose é e continuará r.t ser 
a maio1· ~ndemia, fl sc~=:n nrlo o ,inizo h a dias cxternado por mn 
['"randc mr.dico, o Dr. Placido Rarhosa, 1\ n~o só a maior pr.;lr.., 
a 111:iior caüsn da pobreza, do enfl'nquccimenlo do povo. F. an 
p~sso qno para comhal.cr !.orla as ontrns molcstins menores sc 
conecde dinheiro :í farf.n, para a t.nhcrculnsc a vcrha é canhe
lica. 

Aqnlllla inst.if.nição, qu~ t.cm prestado serviços relevantes 
;\ eapit.al, Pl'Ccisn. para uma luf.a mais ampla c efficaz contra 
n flag·cllo tullcreuloso, dr. mais folgados rccnrslls maf.criaes, rlc 
mais l:wga cooperação financeira. 

Ns. ~5-ILO 

Ao Cnllcgio Sal0sinno S. l\fnnocl de Lavrinha~ (S. Par!ln)', 
5:000$000. 

S:'tln, dns sessões, novembro de 1921-. - le1'onvm.o Mon-
tr>iro. -

Justi{ica~lio 

Este internato mantém nctunlmcnfn cento n sete nlmnn;:; 
A'T'nl.uito~ r vive ria caridade puhlicn, qnr nssisto il. nsfnr('nrla 
n henemeril.a obraR doR SnlcnRinnoR. 

Snln clns sessões, novcmhJ•o de Hl21. - Jm·on11>no Jllnu
!id1'o. 

N. !t7 
Onrlc convier: 
Fil'a J'oslnhr!Pc•irla n Siihl'l'lll.:fin rir ii :OOOl! niJJtllnl. •IÍ. Snnla 

. CaRn !Ir Miscrieordia de S. ,Tolío cln Burra, no Estado do i1io" 
de Juneiro, 



•·'' " :•,• 

).:·' 
.. .,I, 

d:· 

572 ANNABA DO SllNADO 

J!/.stificaçüo 

Essa subvenção que ,iú existia no orçamento do r:wrcicin 
ani.PJ'int>, transitou nos dois pJ•imeiros turnos da CamaJ•a, l.r•n
dn ~ido suppl'imirla cm :l" discussão por uma falsa infoJ•nw
r,•fin que reçeheJ•a o R.eln/.01' de que não mais Junccionava t!ssa 
cn~n dr caridade. Conl.cstacla essa assevnraçilo em plenario r 
Jlrrlirlns infnrmnr.ües ficou provado o contrario, c maior .nn
cr.~sirladc dessa subvenção para poder manter-se. 

O propt•io membro da Commissão dn Finanças que apre
HPnl.ou esses inform~s. I !:li o pr·imeiro a .rMt.il'icar, · rnst.ahclc
cendo a vcl'dnde. 

.Sala rlns snssõrs, novemhro àt~ 1 !l21. - Eusebio de .4.n
rlrade. 

N. 48 

E' concrdido ;í. Liga Pr·6 Matre r• auxilio de 100 :0~0~, 
para a conclnsão elo r>rJifici11 rla Maicrnidade, que, por mi
r.ial.iva rln mesma Liga r~l:'1 ;;nnrlo CCJmtrnido na cirlaclr. do 
nrr~irn. · , 

Sala rlnR sr.Rsõrs, 28 dr• novembro de :1.921. - Cunha 
P(!r/ro.1·o. 

.Tusti(lcaçao 

AnLe a provada riMicienein dr nossa.s estabelrcimrnlos 
iJOspit.alares, organizou-sr na cidade do Recife uma associa
ção, rlrnominada «Liga Pr(l Mcl.re ~. especialmenl.e dcst.inada 
a fundar nma malrT'nirladr qur. srJ'in inslallarln rm um prrrlin 
ronsiJ'Ilirln sr.gundn lorlos os J•rqJJisil.ns que n scirncia acnn-·· 
:-~rll1n pa1·a ••sl.ahrlrcimrnl,os dessa ·naLlu·eza. 

Com o g·encros:1 auxilio rln todas as classes sociacs, foi 
iniciada n consLrucção do 0difi~.io. rm que ,iá se tem dcspcn
rlido cerca de SOO :000$000. 

A crisr g·cral, por que· l.em pa:,sado o paiz, affectando 
a todas as classes, nrw ll)m peJ•miltirJo levar a Lermo o cari
rloso emprehendimrnto sômonl.e cnm o concurso dos part.iculn
rcR, que dr começo tãn grnt't''lsamcnt.c o ampararam. 

No rmpcnho de CLllllplclat· rssa obra tão uW e meril.!)ria 
. a Liga Prt'1 Matrc nppr.lla para o Congresso Nacional solici

tando nm anxilio para que, concluido o edificio, possa ser 
inaugurada n nova in:;til.uição qtw, nomo todos os estahele
cinwntos Jwspilnlarrs de PcJ•namlmco. pJ•cst:u•:i rt•lrvante~ 
RI'J'Yit:os.n tndos os E.,l.nclns do Norte. 

!'\. 4!l 

A' verba 37 - Sulwcnç1ics, accr·~sccnté-se: 
An Asylo A na lia F'rO'rico, riü Uberaha, 2 :500$000. 

,Tu$ti(ica(:úo '. 

'eraln-so d1• uma insl.ituir.fto qun presta os mnis rele
vantes serviços a umn vasta zóna elo )~stado de Minas e que, 

• 
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como outras eung·enel'Cs, l1e HJincrece u pequeno auxilio que 
a emenda eun~igna. 

f:\ala da~ se,;sücs, :.!tl de lliiVCnJIJru tle 1U21. - Benw.rao 
Jlrmtciru. - B uzeúi11 di.J Ju.i./nule. 

N. riU 

A' Santa Casa tl1~ ~li~el'icoruia uu Hiu tias Velhas, em 
!llinas, 2 :OUU$000. 

.I us tiiir:u~tlu 

Esse. e><laiJelecim<:nLu, que Lra,la grande nuuwro de en
fcJ'llJús de' varias lm:alidaLie~. le111 !JJcil:us recursu~. E' justo, 
pu i~. que lho seja, dado um J.IIJlJL;cno auxilio. 

i::iala das sessües, ::!8 de uovewj,Jru d~· 1U21. - Bernw•do 
illu11lciru. · 

N. 51 

A, verba :J'7"', acere~een Le-:=:c: 
lllal.<:'l'nidade rnuuLicla pela tianla Gasa uc i\lisel'l· 

cunliu, ele !\lace iú ...••••......•..•••.•.. 
Au Lyccu de ArLes e OJ'l'icios, de i\lacciú ....•• 

10:000$000 
ü:UOU$000 

hts l i[icaçúu 

A naLureza das dnas insliluiçiie~ a que 
rel'e'l'<J J.msl.a para ,iusliJ'il.:at• u iiJsig·nil'icanLu 
uella ~e cuu~ig·na. 

a el\wnda se 
auxi liu quo 

t'lab das ~OtiSÚI).;, ::!:':! Jtl nuve1111Jro de IU2l. - Eu;çbiu 
tic :luclru.d~:.- Anw;io Uúcs.- Jlcntlu·ltça .llarlius. 

onde uunvier: 
Art. Fica concedido :í ·::;anl.a Casa du ~liserieul'dia do 

'J'!Jerr.ziua o auxilio de i(O:OOO$, va:.:o t.h• tltlla vez. e dt~sl.i
nados t't consLrw:!!Üu do nuvu Ho$pil.al qut: ali vai ser cdill'i
cado. 

Em ~1:! t.le nuverui.lrt! de 1 U21. - Abdh~8 Ne·vcs. 

A planla ck~sa uiJru J'oi confiada ao Doval'LamenLu da 
Haud1J .PuiJI iea, e vai s1:r Jll'O.Í('Ci.auo em rigorosa obediencia 
üs uxigencias mais su\'lll'Us <lu llyg·ienu !JUs[JiLalat'. A ol.11·a 
Sllt•:í. rmsl.oada lJI!IU J~slado c pot• donativos parLiculul'tlti. E 
de suas vuul.ugenti• não preciso diz,w, no nwmenLu em que 
tanto preocupa a admini.:;Jt·a~liiO o pruLlema do saneamento 
urbano e r mal. - A bdias N c·v-es. 
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N. ti::l 
.\' Vl!d.lll il7 : 
.'\u Auclax l!luiJ (::iuoic!:laflu tle Yachl.iug, com :;éda crn 

llol.al'ugo, Hio elo Janeiro), 1:!:UUOliiUOO. 

.. 
O Auclax Uiub <J UiliU :;oeiudutlu ciu Yachl.illl:l' com sétle 

nesta Uapil.al, orict~ fui fundado a H de oul.ubro tle iU14, 
lmiliu wu1u p!'incip:ü objudivo pruJJ.uvct• u de:;envulvinwnl.u 
o mul!Jorameutus pura jw;Lruc<;iio !J:>Vai, eontaudo em seu scw 
wais de quinhentos a;~uciadu:; l'iliauos ú Liga NauLicu, que 
pcl'lencem a val'ias das:; c.; ti<lciacs. 
' O Audax Club ,iú mcroco!U do Oovcmo l!'edcral, pelo dc-

Ct'.c'Lo u. 3.895, tle :!li ~lc llé>I'Cmbt·o de 191!.1, set• reconhecido 
de 11 Lilidade. publica c, conforn1c inrJica a sua denominação, 
obedece ú p!'Opagaatla tlo desporto a vela, vroporcionando aos 
seus socios e resp,~clivas J':uuílías u gosl.o pela sauvetauem, 
campeonulu de J'uuL-bul! c ollll'US 8JM'ts do utilidade e re-
creiO. '~ <~.: ...: i 

Sala t.lus sessõe5, !!tl de JH'!Vembro de :! 921. - Eusebio 
de 1tndrade. 

Ont.lo convier: 
/ 

l•'ica exLcnsivo aos vrepamuorcs do Collegio .Pedro II, no
llleados anlcrior·nJeJJI.c ú Lei Or;:mico do Ensino, de '5 de ubl'il 
tle Hl11, as vanlag·cns de que \.rala o tll'l.. iO da lei n. 3,1,54, cl1: 
li de janeil·o de '19·18 e be1ú tt~sim o arl, i:!" da lei u. 3.67.\, 
de 7 de janeiro de Hll9; 

Justificação 
. . 

E' de lodn. a ,iusl.io'a a applicacãó do ar·! .. s• da lei JJU
lllüro 3.G74, do 7 de .iancit·o de i!H!l, aos pl'cparadores do 
Gollc·~:do Pedro II, vislo CJUD o ;;eu serviço é de na.Lurez.a iden-. 
Lica a de seus collegas das esc~las ~u·periorcs. 

Aceresee ainda que elle só vac SCJ' applicado aos propa
l'Udoros nomeados anlcriormenLe :\ Lei Organica do Ensino, 

·quo: conLam porLanLo mais de 10 rumos de serviço. Ora, sendo 
esle aquclle que asseg·urn {!il'eilo aos funccionarios, lor
nanclo-os demissiveis sómento após pr•occsso, é jusLissimo que 
aos ]JI'etJaradoJ•es do Collegio .i'Cílt·o II se dê a vanLafrem dn. 
Yil.nlicicdndc, compiJIISnrlopa nl.d cei'I.O •poillo da diJ'ferenca do 
''cneimcntos eo111 os Reus collogns elas escolas supoJ•ifJI'OS. 
Quanl.o ao dispositivo elo nt·L. :l!l[) do Co·digo elo Ensino de li 
do clczemb.i·o {Jc ·1'802 desde que lliü se,ia extensivo, nüo LmrlÍ 
111~iOI' onns ao 'l'llcsouJ•o Nacional, visln sor·cm estas gral.ifi
ea~ücs addicionnes, pngas pelas rendas elo Collegio Pedro II. 

l'arece, pois, .dn. mais csl.l'iela eQuidade os favores do ar
l.igo. 8" da lei n. 3. G7 4, ele 7 de j~neiro de 1'9•1!1, sejam cx
l.ensJvos nos prel'al'adol•es do Colleg10 Pedro H, nomeados :m
l.üs da Lei Organica do Ensino, de 5 de janeiro do 19H. 

RelalivumcnLe á arpplicuoiio do art. 10 da lei n. 3. ·i54, 
,\lo ü do june·iro do 1918, aos lonLes do Collogio Pedro II que. 

• 
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tivQrem sido twcparadot•e:; clu llt"tilllü culleg"iu, ú ele intcit'a 
equidade. 

Com el'J'eilo, lendu a lei do onoino uquipat:J_dn :1.> lunlc:; 
uo Collcg·io J~edro 11, aos da;; u;;colas superiot·r.~ de uu.a ma
neira lata, niio :;IJ comprr.hcndc que 11ão :;r.taltt nc~::;o caso. 
A equipnr:H.:iio ur.r 1nnt.1u [JOl' cJtJe fui dar.! a u:i·r n .lnoiLLe rcsll'i
t:r.lõcs, Assim sendo é da mais stricLn justtç.;t que us vanta
gens oul.orgadus pelo art. 10 d<t lei n, a. lt5-1, tlc 11 de janeiro 
rle :UJH! scjuut luii'IIJettl exl.CII;t'.·a,; nus Jtoult•;; du Co!lug·in l'e
dro H. 1:\cslas uondi~:õcs jlut·eue que us estendendo n l.ü clle~ é 
dada completa e jurídica intr.rtJJ'elacão au artigo que us equi
parou aos lentes das escola:; supcrion•::;, 

Sala das sessões, 2U de noven1bro Lie JU21. - Beruu.l'llinu_ 
MontciJ•o. · 

I . 
O Sr. Pr·esidel\ie - Deelat.'u suspca::;a a discus.,;no nl 1111 

tle ser ou viJa a Gollmli:;süo t.lu l'iuaw;as sobre as cuwnda:; 
aiH·c:;entadus. 

O Sr. Jor,t\ Eus~;~bio - 1'1!1;n a p:tlavm pela urde111, 

O Sr. Pr~sidente- '.l'cm a paluvm pela ordem u Sr. ::lc
nadot· José Eusebio: 

O Sr. José EuE~hio ()JI!la ordr:rn) --- Sr, l'ru;;hleul •.>, cuti
Jorme V. Ex. acaba t!t; annunuiar, en1 vi1·tudc da apt·csenl.a(iÜO 
das emendas, a pt·opusi~ãu ·tem, reg·imcnlalmcnte, de vulltn· 
à •Gonunissãu de Finaw;as para que ella cmilta pat·eeer c 
assim podet• este .projcclo de OI'Cl\IIIClll.n voll.tll' au plenal'iq. 

Depois de feito delicio cslmlo sobro as enwndas, terei op
portunidadc tlc responder au,1 homado:; Senadores que, Lia 
l.t·ihulla ,Jusl.il'icar:tnl suas emcndus. 

JJesde ,iü, ·porém, posso diwt· L!LIU tJLntsi todas, prinuipal
mealc a apt·esctllaLlu :]Jelo ewirwnla Senador pnt· atlo Grosso, 
mereüclll a rnin!tu sympaLiiia. Essu sympa!.llia, porérn, não 
implica u clcclat•at;ãu ele t]tlc nfio csLudtH'l'i, uma a uma pura 
llem estabelecer opinião a respeito, ~ 

O Sr. Alfredo Ellis -- .l'et;u a palavra pda ot·dcm, 

O Sr. PrG.;idento- 'l'em. a palavra pela or·llcm o SI', AI
J't•udu J~llis, 

O Sr, Alfrodo Eilis (wla nrtlr'/11) - Sr·, Prr.~idenl.e, aelta
~u sobre a 111esa o parecer da CuJlllllissiio de J.o'inan~-a.s sobl'll 
as P.lllC.'tll'lu,; an pro,iedo do inquiHna!.o, 

.!'ui· j:;:;o 1110 animo a ruquere1· urgencia JHII'll a tlisc11,;,;:i" 
. d·'~"e JHli'CCet•, pob !.rala-se de .um pr·o,icclo de cat·tu:l.er ur·
;.wnle. Jo: t:rJitlO as t'IIICJ!Hias comi;;natn icléas c plano.~ de ''lllU''
~·r"Jeia jHIJ'il U SulliCÜO ela IJii-;e. UCI Ulll, L'lil.cndo ~PI' (.rJC\'1!1' dn 
~r·rtado l1ÍIIl demor·nt· -a :;oltH.,:i\o da questão, l.anto maiS qualll:u 
11 !IP!al.ul.' nã" ln\'1111 nllli,; de .~!, !toras [Hll'i\ r.tnitLit· sua opr
rli:iu ,;uli1·n c:;~ a~ e meneias, 

,\ malol·ia ,irí o:;Lii dcbnl.ida, sufl'icicul.emeuLc, cs.c!ut·ccida, 
dt! forma quo o Senado podcl'lt dar o seu voto consc!Cnlc, Sl~
lo~·e u u~su1npln, maxlmé LraLando-sc elo resolver um dos rnuts 
i lllt10!'Lantcs pt·olJI enms da actual idade. 
. Em o que Linita a dizct•. (Mu.ito bem; .'1n.1tilo liem.). ·.' ... , . 
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O Sr. Presiclcnto - o., '''"'!"1'1!' lj\11' ap[H'IIVam o l'Cque
l'Íilll'llln do III'I:!IJIIUIU Jllll'<t qlli' ·L'Jii.I'IJjll ÍlllllJedialaiiiCll[C l!ll1 
di,<'ll~:<;ill a . .; l.'llll)llllõis, eon:;li111indo p'1·ojc,~1n snpamdo, apl.'ú
sr•nl.:ul:i:; IJI'I:i l:lllllllli'·"iio du J."iuan~as ao jli'D,ieelo de eun:;l.t'U
el;iio dt• cw.;u:; 1111 Vi,.;ll'iel.ll J.<'edeml, quui t'Uill Jat· 1.1 :;eu a.o;:;cu
i.i .1J1 e 111. 11 

}\IÍ CI.IIICI!didt) :t lll'gCl!eÍU, 

C:.I~M; 1'.11\A I•'LJ);Gt:lll);o\11111~ 

c:onl.illlltli;iio da ;l" di.'l'll:',flll '-'" [JI'IIj<:l'ill do Seiltll.ll"t 11. :Z\1, 
dr 1!1~1. :tii~OI'iwmlo o Unrel'llll a di:;IJetlllet' a quantia de 
;.!O. Ofllfl<: OOil*· pum. 11 u Di:; lrí elo .l<'cd I! l'll I, li c:;u pro:pr íat· li~l'
l'C!JUS c beml'uílui'ÍU>I u ctJIItilt'LlÍI' ua:;a:;. 

EnceiTW.Ia. 
1~' UIJ!JI'U'dlda a segu iulu enwnda :;ub:;lí Lu Uva. 

X.;;~- JU~J 

O CuH/:l'I'C'"" Nacíunul l'esulve: 

,\1'1. 1." J.'illa 11 ]'11de1' Bxnclli.il·" aÍ.Ii.IJI'Ízadu a lllUW.IUI' 
con:;lt•uit·, ·Jillt' uunll'ttelu nu adlllínisLJ•aLivaluenlc, até cinco 
mil p1·ediu,, que i1·ún ,.;un•.ln Vl~ndídu:; a J'uucciunal·io~ puloli-
co., ou II[J()J'Ul'Í••:; da Uuíiiu. · 

§ i." ,\ VU!IdU do:; [li'CdÍIJ" Uô>'Í III CUiltil.i'LIÍdu:; jJUdiJI'll ôL'i' 
l).i'J'!.'ul.uuda J'ill•dianl.u pag·ttnllllli.u um preslu~ües men:'itws, que 
H!l'ii(l de,.;coni.:H.Ia,.; na' .. r''·"fJ'Jdíva,.; f'ollia,.;, de mudo tL se1· in
leg·t·alizadu " 111Cs!llr• pagaruenlo i.len!.J·o de quíu~c annus, sen
tiu entãu J'eila a lmn,.;f'ei'IJllCÍU da [JJ'Opricüaclu. 

§ 2.• O lll'Ctu rle cada pJ•ediu 'erá o elo seu Cli:;l.u, accrcs· 
cítlu ape1tus d•.•:; jlll'"" u nmis de:;peza' Ha fiJ'IIlJUI'i:fto da 
Jlii[JO.I'Lancia Cl.llll {jli'e !luuvol' :;idu. (IIWJ'adu o '.L'Iw~nuru i\'a
cinnal em vírludu da I.IIJCI'lli;·~O de eJ·eclil.u de que i.l'Ula u tu·-
.Lig·o ;)u, llUllH!.T11..: I. . 

§ :J.• N,., caso de demí:;~fw uu ·"' !HII' qualqUCI' uuLro lliu
;1 ívu 1.1 com[lt'tttllli' dcixa1· de :;m· l'uncciunal'iu O li O[H)I'UI'lil da 
lJn iãu uni n:; tk ultimado· •J pagmnenlu do JJJ'cdiu, cabet·-llw-lia 
u clíreilo de opl.ar pela nbt•ig·u•;ão de levar a lermo u coul.:oa
cl.o respecl.ívo ou ele ~e1· mdcmnízaclo da quanUa q11c l.ível' 
pago, decluzíllu aptmas n valn1· cnl·r·e~puJlllenLe á peJ•conLag·l•l:l 
du~ ,jlll'l'l~ e do,;pcw~ al.l.l'ibliídas .ao 'J.'hesoul'l.l :'iacínnal, a 
que :;.u rel'e1·e o pUI':lS'I'apho JJJ'ecedenlc. 

~ ·'t." i\'n ria~u. de l'allccimenlu do :fuuccíunarío ou ovu
l'UI'Íu, nas eon,.li,;lie,; J)l'IJVis.la:; 111.1 § :.1• deste al'i,ig·o, é a~SC!ftl
l'ado ao~ ~o11~ lu!I'dt"•il'u:; o nwstnu dii·eil.o alli cuu~i;,;-uuclo. 

A1·1. 2:' E' l.arnbem J'acu!l.ado Utj Govcmo f'azoJ' empl'cs
l.inl'l" ao nuwciouai'ÍI.i 1111 opel'aio da União, que po~sui1· •J 
l.ei'J'tmo ueel),;,;arir.• 'l qn íze1' fazei.' a cun~LI·uc~ão de UI!! Jll''·'
'din fllll'll ~ua ·J·e:-:ídencia, pa:;sandll rw:;l.o ctw• a [JI'OJll'icdaL!c 
:1 cou~l.iluíl' pnlJ•imnnin publicn aLú scr·em sulvidas a,: u]JJ'Í
gnt''jl's do Ulri!JJ'n,;l.ímn I[IW eunl.l'!lhir, uuja:; ClliH!itú~·.' nftu 
lJ'Idt;J·ão exend1.1i' tls bm:e,; e~l.ahclouidas uu § '!" dn at•l .. :l", 

Ar·l. :J." Yícu aul.or·izado o Podet' ExecuLivo: 

u.) a I'C~llizat• ,.,per·a~;ão de ct•etlilo uLt~ l.i•intu lllÍI .::nnl.n>' 
IJUjos li lu lo:; dcvcriio ser J·esga.tuclos no pruw de 20 unnn.~, 

• 



577 

sendu n P'''H:Il!l:lu exdu.•iVaJtwule dustinud11 ;i caixa ;: que ai~ 
liidl! n di~po~liivu ::eguinle: 

. ú) u Cl'l!ill' liJIIU eaixa Uo'JluciaL a !JIW .•tJJ'ÜII l'ecul!Jidll,' "~ 
.lt1111.il:~ PI'I.I\'I.!Uic•lllc•·; 1.la U[.ll'l':ll:fiu de t:l'l}dil.u aul.111·izada IIli 
I el.t1·a ~\, tle~te a I'Lig·o. con !'nndu a SI la adnl i n i;-;LI'at_:.ãn e a l.\11 

Sl)l'Vi(;n (itW Jl:u Ú :li.I.I'Í/IUidu 11 11111 Uoi/ISI'JIIII Cllillflll>ii.O de l.ll.'ô 
;,; idBdüo.,; de llttlul'i:: idutw idadt•, e::;c•.d 1t ido,; uu denlt'l' l'uu~ 
cciutHtt'iu,; JHtblieu,, Pn1·. <!:'.'ll · euixa, l(l.ll! lm·{t e:'er·ipl.iit'aeftu 
di.,t:ncln nu 'J'Iic,;•.ut·u Xat!lunal, Wt'J'ut·ãn Luda., a,.; dt!,;peza,; 
CIJtWet•n,~nl.e~ "'' l'im de.,Ja lei. !lu I'L'g'lllanwnlo qut: t)Xpcdil', 11 
GIIVCr'tJIJ e.,lalwleeo,.;l du IIWI!Jtll' 1111nlu a l'isealizac,iic' c.la,; clt•:i
pe~a~. que l.iv(:t'l!ll1 dll ,.;et' !';.!it.a~. IWill \llll\\il a J'iíl·nia lJI'tll.iell d<J 
,r.::tJI'l'lll 1'1~.-.~galtu)ns '·'.":i Ul.uJo:-,- J't'li.l.Uv(l;.; ti of-ICI'll.(,'Üil do tJ•etlr/.n 
realizada denl.l·u liu !JI':tW mut·elldu, lll'IIViclenL\iando pam que 
" ;nc.•nw l'e;;gale ~u l':tl!lt !J'-'1' eoul.a da l'cnda e"tweializada l{UU 
fik dcdllzida da~ i'l•lhll:< rJe pag-amento de J'uneeiunal'i11,.; ••u 
opCI'Ut'ins c:la União, no" let·ntos dn ~ 1" do tu·l.. I"; , 

tJj a >'ll~fJC:'Jitle!' li cobmnc;a 1111 1·edu%ir a:; luxa~ du illllll'"
l.o~ de impol'La~.ãn sobJ·e n ma'.ei'Íal illJ[Jt'e><cindivel t\ e•Jn::;IJ·u
etih~H, que lifiL• lin~1· ~il,niiiiJ' "'' J?:tiz. II~JJII ;'V.ia applit'!l\'t.JI. a 
]WJJii.UiJOC.~ r./1) !!.lXII, CIIII(OI'UW ll diSI:I'IIllJtl1l~1lO ((LlU SUI'<L .lúll.ll 
1111 rcgulnrneniu, e ll benla;· t.l11.' impo:'.l.o,; t.lu sl'll•1. ele l.r·an,;~ 
JJJÍi'>'iin du [Jl'IJ[jl'icclulle u de qualquet· oULI'o t(til) julg·ar t'IIIIVC
Illcnl.c ~~~ llolti.J·ucLus que tiverem dt) ,;eJ· celi!lJrad<J:' ctll virLLt
do Lle~!.a lei. 

A!' I.. .i," llcvngam-:;e a:; distJu:;it;tie~ elll cunll'urio. 
üu approvada~ as set:·uinl.es 

Bllill::-1 IW:i 

N. 1 
.1 I • 

..\o :u'L :J• dn 'Ulisl.i lu i iv1.1 da t.:llnun i~~::í" accrcsccntc-s~; 
l'~ l'U.:JTapl;rJ U ll i \:11. 0~ 1!111 IJI'I'.'il.j IIIIIS de f[UU i.l'aÍll l!S[C UI'• 

Ugo não podet·liu e::cedct· di.! :!G :000$000. 

N •) . "' 
lE llCJ at·l:. :;", ac.:cJ·csecnle-su u lolim: 
il) u cudor l.eneun~ do ~u~ (JI'U[JJ'iedude, cm eunt:liçi!8s 1'11-

zoavcis c bem astii!ll in.~iallu~ücs que fudlilum as wnsl.ru
caões. 

N. 3 

Que seja appl':wadtl a :;eguinLe cnwncla >\Ltb,;Li.Lulivll da 
de n. 'Í: · '-., 

::luppJ•imum-:'t' 1111 a !'I.. 3". lell.t·n c. dep11]:; de - Olllt.'l l'tt
c~õu:;, que nl\<.1- ~\<\ ~mlavru:;: <iiliver similtu· uo pai~ ll'!ttl\•. 

N. I 

-''" at·l. !", c.lupni:; clí.! «al.ú ei1wr, mil Jll'et:lioH», aeet·e.,erJJilc
·'f!: ~du valu1· 11111Xii!I" de doz t!llllill>' du l'éi . .:;~. 

Ao ttl'l.. ri", dcptli,; de ''':ltiJll't"l iii lU~~ ucct•tJ:;~:unte~:'e: «nilu 
.cxet•denle., a dez unntu:> tlu l'<!i.- .. ~ 

;3.-Yul. ''ll .. ~ 
ui 
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578 ANNAES DO SENADO 

São rejoilndns as seguintes 

EMENDAS 

N. 1 

SubstiLua· se nu projecto substil.ulivo da Commi,;o;ão os 
arLs. 1 •, 2" e :5" pelo seguinte: 

Art.. O regulamento appruvado pelo dom·cLo n. J4.81J, 
de 20 cie maw ele 1 il21, será cxocutaclo com as seguintes rn•J
dificações: 

• 1", os favores discriminados em o capitulo I serão con
cedidos a associações ou particulares, excepLo, quanto a 
este, n da nlinra f do art. 1•, cô'mbinado com o art. 20; 

2". ·na alinea fL substituam-se as palavras «excopln n~a
deiras) pelas Rcguintes: «c que não tiverem similares na pro
ducçãl~ ncior.al, cm quantidade sufficiente para supp1·ir as 
neccss1dades das obras; 

3', n arl. 2• do citado regulamento será subsLil.uido pelo 
scguin Lo: . 

«ArL. O Governo J!'edcrul procurará obter dos govcmos 
do DistricLLl Federal c dos mnnicipios, onde houverem de 
realizar-se a'' eonst!'ucçõcs a que se refere o art. 1 •, a isencão. 
pelo prazo ele 15 annos, pelo menos, de .todos os impostos c 
taxas ele mu·a·:~.cr municipal c CLJja cobrança seja feita pel.1s 
ditos govcm(Js, cm r·e!ação aos preelios e á acquisição de trs·
rt•nos, conslruccão, posse, irans'ferencia e renda elos immo
veis, e bom assim na parte que a cada um desses goveruus 
pertencer, isen~.õcs analogas ás ela lcttras a, b c c, elo ar L. '1'»; 

4', na alinea d do paragrapho unico elo art. 5", depois dus 
nalavrus «a l'cncla Jn·ula ele 15 o/o sobre o sou custo», accr~s
êentem-sc estas: «depois do deduzida a impor.l.ancia elas im
postos cuja i.~enção não houver sido effecliva:.>; 

5', elimine-se n alinca b do art. 15. 
Sala elas sessões, 28 de outubro de 1921. - F1•ancisco Sá .. 

N. Z 

AccJ•oscentc-se onde convier: 
ArL. . Nu Capital Federal, c nas demais capitacs c cida

des dos Estadr·s onde se verificar a crise elo falta de habiL•l·· 
çúes, applicar-oc-hã.:., durante l.rc annos, contados da data em 
que esta lei entrar cm vigor, as seguinteS> medidas do cmcr
:;cncia: 

§ L• E' conccrh:ln a ison~iio de Lodos os impostos elo im
portação c du~ taxa~ de cxpeclicnlc sobre os mnl.cPüws que se 
clcs.Linarom ,\. edificnl'ão, excepto mnclcirns, assim com •. de 
quncsnuer oulros imposlos, fúros c laudemios elo carael.nt· fe
deral 'c rclalivos a l.i1!'renos destinados á mesma edificação. fi
cando o l>octer Executivo müorizado a expedir os ncccssal'ios 
regulamentos em que i'aJ•ú a onumeraoüo dos ma.leriaes ison
jados. 

L:. . ' 
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§ 2: E' o .Poder Executivo federal au lorizado a entrar cru 
:wcôrdo com os potlcr·cs do Districto Federal para obter a dis" 
PIJnsa do J. ,1gamenl.o de todos c quaesquer impostos, toxas, li" 
cencas, scllos c emolumentos do obras e construccão para Lodas 
as cclil'icaçõoc; o reedíJ'icaçGcs ele valor inferior a .íO ;000$ c a 
obter dos rcfpccLivos podcl'cs Iocaos que es.lcs favores sejll!n 
estendidos ii~ l!ulras capitacs o cidades dos Estados, se assim 
J ÓJ' neccssari0. 

§ 3.• E' o Exoculivo J."edci·al igr:wlmonto autorizado a en" 
l.r•aJ· cm accôl'd(• com os poderes elo DistricLo Federal para ou" 
Lor que, durnntc 15 annos, contados da data cm que csLa lei 
cnl.rnr c111 exc~u~ão, .'3c,iam dispensados do imposto predial c· 
dos domais impoSLI!S c Luxas ele caracter municipal todas as 
.!Jussoas rruc, dentro de tres annos, consLnürom casas rle habi
tação cujas rendas nu t.mjo.~ aluguei~ não excederem de 1b0$ 
mcnsaes ou 1 :800$ annuaes, bem assim do imposto de trans-· 
lJlissão Lodos os arJn,uircnl.os rlc terrenos destinados á edifica
~'os das casas baratas do que Ll'aLa o prcsorüo paragrapho. 

~ 1." E' o J'odcr Execu livo Federal at!LOJ•izaclo a entrar em 
accôrdo com os respectivos poderes Iocaqs pura estender a ap" 
plicação ela medida antecedente a outras cidades e capiLaes, 
si julgar convonien!c c desde q110 ahi se verifique a crise de 
J'q!La ele hal1iln~õcs. 

Em t.1·alancto cc,JYI o,; pnderlls das referidas capi.taes o ci" 
rJados dos Estados, o Govoruo não ficará adstricto ú observan" 
cia do tempo na duração das isenções nem do quantum do 
val<Jr Iocatiw estabelecido pelo paragraphq anterior, podendo. 
livremente fixai"0S. 

Sala das sessões, 29 de outubro de :l92L - lr;ine,u Ma~ 
cl1.arlo. . ' 

N. 5 

Accrescente"se a disposição transitaria seguinte: 
Art. No Distrioio Fedel'al e nas capitaes e cidades dos 

Estados onde se verificar a r· I' i se ele falta de habitações, ne" 
nhum alugllel poder ser· 111:riur rio que o que vigorava em 
31 de >dezembro de i!l2íl. uão :'I!Udo, entretanto, o senhorio 
,obrigado á restituição da diJ'i'crr'II(;U. 

!Esta disposição não l.erü uppl icacão aos casos em que os 
preclios estiverem arrendado., por· contracto escripto, lançado 
cm notas de tabellião nu dovidurncnte registado, e vigorará 
apenas por dous anno:; cunl.adus da data em que a presente 
lei entrar em vigor. 

Sala rias sessões. 29 de outubro de 1921. - Ir_in~u Ma-
chado. 

•· ' 
N. 6 

Emenda ao projecto n . .20 - 1921: 
Artigo addHivo. O Governo restituirá ás associações, cm" 

prezas, cooperativas ou particulares que na/Capital Federal e 
em todas as cidades da Hcpllblica, ado houver crise de llabi
tacões, que construirem ou concluírem habitações isoladas ou 
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collediYas. no pcr·iurl" riu I rir• ,iatmir·o riu Hl.~~ a :Jl de dezcm-
111'" de I!J~[;. rr~ rlir·t•il.rrs dr• ilnprrr•ia(;:io o dr~ r•xpr:dir'llir! que 
~enlJalrr pa;;u ~ulrr·e lfi!Hl'::i(]Ur.•r' rnnler·iau.~, inel11sive umdcir•a:.;, 
liii1!JCII'LHLlr.rs [JU'l'U a ClliiSi.I'IICr;iio das lllUSIIr:tS JraiJifai;Õl'~ • 

Jtiu, :!\) de oulu·br.•rr riu lU~•l. -Paulo dr; Pruulill. 

N. 7 
Onr.le con l'ier: 

.\l'l.. E' Crrllcl'flirla a gantrJLia de ·.ir.ll'rrs de ~;iiiCII put• 
ee11l.o au 11111111, aLr\ D 1naxi11w tlu [r·i11l.a rnil eonl.u,-; r.Ju rr!is ao.~ 
l.il.ulus ll.Y[JIII.Iiecat·in~, umiiLirJo,: pot• r!ilClar·ecirllülllr> r.lu 't!t'u
dilu, <[III! gu~u r.Jr·, g·at•anl ia dr! ,irJ·J•rr,; u rlu aJlltH'ilw(;ão asse;;·u
rar.la PU!.' al:gum Llus g·oYeJ·nus côlarl!lal!s, rlr!sdu que lar!,; l.il.llltr~ 
so 11JJ[IIiquem r.JirucLallwtlk em con . .;i.J'LWI!flu ri e casns 'Jiu I lis
l.rielrr Ji'udural e nus mupil.aes uu eirJaries ·dos Esl.ar.los, rmr.lu :;c 
vcl'il'ictll.' cJ'ÍStf rJc lm·bilal\ues. . . . 

~ Os LiLnlns de que Li'aLa e,;l.u al'l.i;;u l"'del'iin ~r!J' rrrr-
minativtJ.' rru atl [Jor·lar.lot• u ,;cl'iiu r·ocel.rir.lus naB t·r.•puJ·I.i~õr.•,; 
Jlllillicas l'e.rlr•r·au:i IJ>,tli'U cau~üo 1111 l'ian~a '"'' l.ernws da:; lei 
:;uilt·e usl.e a>iS!lllljJI.u. 

t:iala tia.~ se.~~õcs. :!H rle uulu!Jru riu W~l. - Jcronuuw 
Monlcil'u, -· h·iucu. Mar:/uulu. 

Cun:;ir.let·allr.io que UtJJ dos uwirJ:; mais e.J'ficieJli.e,; au pru
gre:;:;u da,; curH.Iit:rir!s ,;uciaes de um (ltJ\'tJ. ~:ur1sisl.u nu ClliJH'"30 
do tllllrJ·enu'itJ r.Jo ]Hll'liwltn· Clll mr!llJor·anwntt:rs r.lu iHit.:J'es:;c 
uun1mr.un o11 que sul.isra,,am as exig·eiwiu . .; da eol·lecLividar.le; 

Cun:;ideramlu que a J'all.a Üt) ~:usas de habilat:ilu, e,;pe.cial
nwnl.e, para a~ dasscs pobres e 'Jll'r.rlcl.aJ·ias, r·, um l'aclu in
coul.osl.avcl cm muita,; t:iüadcs, tn·or.Ju~iiJ,tJ(r clamrrl' geral 1: 
chUlllU:lll]O .ati.C!l\)ÜO ·dOS l'CS[lOilRUVeis pela dii'CC!)ÜU du r)tUi~; 

Cousiücmndu C]IIC a ar:Jmillisl.r'UI.;ão [Jilblica' nã:o lcnr cunJ
pnl.oncia, nem r.Juve g·o;:,;u· da l'atJulduclc para conslr·uir· rn·e
dio:; nlfiJ·os CJI!c nüo sejam oti Jwces~ar·iuti ao seJ·vico ol'ficial, 
não pudenr:lu cxeJ'C·er a induslt•ia e cunJ.JIIcrcio de eunsl.rllct;ftu 
o e·XPltH·a~ão do casas parl.iculiu·es ou de ll1tl!'Udia, •pot• HioLivu,; 

dr• ut·dcm cunsl.il.uciontal que estão au alcance do LJU!llquet· in
lcllig·cncin; 

GonsidcJ•anr:Ju que· ú devei' du pudor admin~i;;tr·al.ivu u r.lus 
J'Cpl'Cstml.anLcs r:Ja Lcgislalut·a ani11Jal' r.ru follwJllaJ• recur·su~ 
iJhlipensavcis tt mclhul'in ela vida e subsisloncia das ll'üJrl' · 
Iaol!es; 

Ol'fOI'Ct.:U a se;;uiule ernenda. oudc couvicr, ou :;u.J.r,~l i
IIJLivn uo 'lll'Ujeclo ·ll. ~riJo, tlcsle nnno, e que se acha na 11rr/cm 
tlu !lia: 

,\rl. l". :Fica u UnvcJ'IIU aulorizndo a dcstJCndcl', tlur·an lu 
de~ annns, nus lo~mrcs undu h'Uli\'Cl' tJI'isc de habita~ftu. d·evi
rlamel:c compr·uvada, u ,juro ·de seis poJ.' ccnl.u ((i o/<J), unnual
uwnlc, cm JJCncJ'iciq clu cupilul que i'oJ• rJ!ll[ll'e;;n·du na cort
.:strucr:üo de casas, que, .pum mur·mlia, Ior cfJ'ccLLttlda dQ·JlLt·o 
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cm :Jri mczrs, o ennl.m• ela dnla da prrsrntr Jr~i. nfin cxcrclrnrln 
fir! Hl :OOU$ o nttntet·nri" Plll,IH'rg·adu nn1 cada prcdio. _ 

:\ri .. :.!". A planta, pt'OJcclo, otoçamcnl.o pal'a con,sl.t·IICÇHO 
cln~sns cn.~as ;:wt·i'io ;,nhmrl.l.icl·nR ao Go\'ernn, pnt' .inl.et·ntNiin 
d1n dnpartamcnln riP Oln•as ·PnJJI i c as, al'im cil' os appi'OI'Ul' ou 
nfio. 

i\1'1. ::l"'. A ron~l.t•ncr;ito ria~ ensas, vr·conchida a J'nt·mali
rlarlr do a ri ig·n anl.criot·, ser:i levada a cJ'feil.o nwrlinnl.n l'is
ealir.nei'in cln Uovrl'lln, rtnr. aee('ilar:'t nu .nfin, para n l'aror rir. 
q1w l.t•:lia n at·l. I" a rXf'Cllf.'iin rln pt•Nlin . 

. \t't .. lt". O altll:íltcl nnmral da~ casas rtue g·nsnf'nrn rio lwnP
J'ipio dPsln cmr~nrln nu suJJsl.iltrl.ivn nito cxcerl·rt•:í :í I'Pnrin rle 

SI' is Jl"'' c enio (li o/r) no annn snbr·r:. n enpil.al Pmpr·rg-nrlo . 
• \1'1.. ~". O Gov~>mn l'i~calizat·:í a ennsr.t'l'al'iin " cnnrlir•üf>H 

lt)·giun irns fins ('nsns. nlll'i:,:anrlo .,, fiJ'IlJ11'irlal'ir; a l11'1il'l'i-:1s ·~ 
exigindo os t't•pat•ns·nccrssnl'ins. 

Sala rins srssiks, 20 dr nnl uhi'O rir• 1 !li:: I. - Lu pu~ GIJ/1-
('ah'es,.~ 

Fica Jll'r.imlicnrln a St'g'll inl.e 

Arl. O C:nwrno r1 aul.m•izacln a crcnr uma cai:<:n .~s-
pecin.l para auxiliar a r.mt~l.rtteoüu dro prcdins, com prcl'r.t·rncia 
sempr·r pam ns .rir menor valrw. que niio porlrt•:í rxcer.lct• rir. !tO 
eonfo., pnm caria hahiLa1:fio. npplicando al.rl n somma ele réis 
2!i :nnrJ ;000$, que rcn I izarü pnr mrin rir nprrarücs ri e cr0rlito. 

~ oa.cJa auxilio ~rr:í cnnccdirln dirccfamcnl.c aos inlc-
rrssnrlos, ou por inlcrmerlio rlc associaçiics pt•ofissionars. rle
virlmnenlr l'iscalizarlas, u nwrlianfr g-aranl ias nrlnqtmrlas e ~niJ 
cnnditiír.s que racilif.cm, pot· rlnsconlos mcnsnr.~. n ncquisie.iio 
rlr.s;;r.s !ll'Niins ror· l'nnccinnnrinA " nprrnrin~. 
prwlio;; pnt• funccionm·ios r npct•arios. 

Ar!.. O Gowrnn pnrlcr{t ccrlcr l.crrenoR rlo sua propric-
rlnrln. 1'111 c,-mrJiçüc.~ J:ar.na\'cis. c, bem assim, insLallaçür.s l]tlf' 
racilii.Pill as cnnslt·nceüc;;, sendo-lhe igualmcnl.r pcrrnil.l.irlo 
eonr•rrlrt· nul.t•os fa1·m•r., r iscnçGrs que niin ahran.inm ns mn
lrrinr.< qur lrn!Jnrn no pniz. - ~ow·n Mii.Um· . . 

O Sr. Presidente - Ficam prc,iurlicnclos os pro,ircl.os nu
meros 2!1 f' :11), r:! r Hl2·t. 

O pt•njrrlo n. :12, rir t!J2L vnr :í Onmmissiio rir Jtcrlacçiin. 

p,\ VOT\1\R A vnr,UN'l'AnTOR DA P,\TnTA • , 

~· rli.~CliSSiin rln pJ•npo.,içiio rln Camnra dos Dopul.arlos 1111·· 
nwm !ti. rir ·10!?'1. qur rsfrnrl•: aos nfricincs. infm•iot•rs. gra
rlunl'ins ,, rolunlarin;; ria .Pnl.ria, niin roTJ1Pl'l1heurlirlos no nr·lign 
!??. dn Jr•i n. !?.2f10. dr H110, n ~nlrlo. rnspcct.ivamr.nle. das ta
bellns A. C r. D rln rnnsmn Ir i. 

Approvndn. 
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• • .ANNAES DO SENADO 

E' igualmente approvndn a seguintr. 

EM!l:NDA 

Art. Todas as vantagens da presente lei competem 
igualmente ás praças do ExercíLo c Armada, voluntarios, re
cr·ul.ados e engajados, que fizeram a campanha do Parnguay, 
mediante as mesmas provas exigidas aos voluntarinR da Pa
tr·in no competente processo de llabilitacão. 

O Sr. Benjamin Barroso- Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador . 

O Sr. Benjamin Barroso (pela ordem) - Sr. Presidente, 
requeiro a V. Ex. consulte o Senado sobre si concede ilis
pcnsa de interstício para que a proposiçilo que acaba de ser 

· vnla·da conste da ordem do dia de amanhã. 

O Sr. Presidente- Os Srs. que approvam o z:cquerimento 
que acaba de ser feilo, queiram dar o seu assentimento . 
(Pausa) . 

Foi app~ovndo 

VENCIMENTOS DE DOCENTES UNICIPAES 

Discussão unica do véto do Prefeito, n. 63, de 1921, á re
solução do Conselho Municipal equiparando os vencimentos 
dos clocenl.cs dn Escola Normal aos dos professores das escola~ 
nocturnas. 

Reijeitaclo; vae ser devolviclo ao Sr. Prefeito. 

CONTAGEll'l DE TI!MPO 

Discussão unica do véto rlo Prefeito, n. 22, ele 1921, á re
Bolução rln Conselho ·Mnnicipal. que manda contar, para todos 
os effeitos. n l.cmpo de Berviço prsetado pela ad,iunta de pri
meira classe, D. Alzira elos Sanl.os ArauJo. 

Re,ieilado; vae ser devolvido ao Sr. Prefeito. 

CREDITO PARA DOCENTES MILITARES 

2' discussão da proposição da Camqrn elos Deputados. 
n. 110, de 1102'1, que abre, pelo Ministorio ela Guerra, um err.
dit.o especial de 10:974$192, para pagamento elo que é dcvirlo 
aos capitães Alberto .Pcrttwno, Nilo HilJciro de Oliveira Vai ~~ 
Luiz Santiago, 

Aprpovnda. 



• 

SmSSÃO EM 28 DJ~ NOVEMBRO 011; 1921 583 

CREDITO PARA Rl'JS~'ITUJQ;\0 A MILITARES 

2' discussão da proposioflo da Gamara dos Deputados, 
n. 1:!7, rio 192.1, que abre, pelo Ministei'io da Guerra, um cre
•'lilo especial r! e 17:000$, pol'a pagamento a diversos inferiores 
tio Exercito, ela romuncrn•.:iio do 1 ;000$. de que trata a lei 
n. 2.5ii6, de JS74, 

Approvnrln . 

PRE:t.IJO AO AVIADOR EDU' CHAVES 

3' discussão da proposioão da Gamara d0s Deputados nu
mero ·1-12, de 1021, gue .~nnr.clle um premio de 50:000$ !\0 
aviador brasileiro Edu Chaves, como indemnização das despe
zas fci !.os com o percurso aereo entre as cidades do Rio de 
Janeiro e Buenos Aires. 

Approvada; vae ser submetLida t't sancção. 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou le
van Lar a sessão. 

Designo para ordem do dia da seguinte: 
Discussão tmica da resoluçüo do Congresso Nacional, 

veLada pelo Sr. Presidente ela Republica, tomado extensivo 
ao Dr. João ·Chaves H i beiro, ex-1 • tenente-cirurgião da Ar
mada, o soldo vitalicio a que se refere a lei n. 1,687, de 1907 
(com prp·ccer (aV01'avc/, da Com.missüo ,;li) Finanças n. 486, 
de 1921); 

Discussão nnica do parecer da Commissão de Marinha e 
Gucnr; n. -137, de 192'1, opinando que seja indeferiQ.o o re
querimento r1m qne o Sr. Antonio Luiz cJ,, Sampaio, sargento 
ajudante do Exercil.o, reformado, pode que a sua reforma seja 
considerada como nn ,posto elo 2" tenente; 

Cont.inuação da discussão unica do véto rlo Prefeito n. 54, 
de 1921, á resolução do Conselho Municipal regulando as con
dioões de nomeação elos auxiliares do '3xperliente do Mata
douro elo Santa Cruz (com parecer•es favoravcis da Commis
siio de Constituiçüo n. 444, de J92l); 

Discussüo unica elo vrJto elo Prefeito n. 61, de 1921, á 
resolução do Conselho Municipal que manda proceder á co
branoa, sem multa, alé o fim do corrente exercicio. do im
posto predial cujos processos não tenham s!do remelt.idos ao 
,I uizo dos Feitos para a cobrança exccn tiva ( t~Mn parecer fa-
1'a1Jcl da. Commissão de ConsNtui(~lÍo, n. ·ití.'i. de 1.921) ;· 

:~· cli,•cns~fin da prnposicfin da Gamam dos Deputados nu
mero '•7."'de 1!121, q1w estende nos officiaos, inferiores, g~a
cluados e volunlarios da Pal1•in, não comprehendiclos no artigo 
23 da I e i n. 2 .. 200. do 'l !li O, o snlrlo, respectivamente, das ta
hei! as A, C e D. ria mesma !ri (r.mn 1la7'ece1' {avM·avel da Com-

• rnissão de Mrl1"inha e Grtc1'1'a c emenda. da dr.' Finanças já ap-
11rovada n. 4.1J, de ·1921) . 

T.••mnta-se a sessão 6s 15 llOI'::ts e 20 minutos, 
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. . ' Al\:\'.\llR no Sll:\'APO 

A's 13 r LI~ IJDJ'a;; nin'c-s.·· a ;.cssfln, a qtJr, cnncnrJ'I10l m; 
SI'.'· A, ,\zr•J'cdo. Clinha Pcdrnsn, J\hrlins i'/cyl',, T:l•·rmonel'ilrli• 
d•! ,\lfii'Uf'S, !\l••ndnn•,'n Martins, lllrxnndl'ino dn Air,nc:Jr, Lopr;; 
(lon~.nlv••:<, I,/1111'" Sodd•, ;Ju,lo Chü!'nlOnL, Jndio do BJ•n;;;i!, 
,!11~1! J~;tlz(•ldn, Cos/n Hndl'iguc::;, Bt!n,iamin Bnrr-oRo, Frnnci~(·o 
Sú. Elny elo S1111zn, ,Jnfln Lyrn, Anlonio Alns;.n,. V enuncio Neil'a. 
Jloila P Sill'n, F.!lsf']lir. de AncJJ•ndr, Al'an,io G6ro, MmJiz Sodrt~, 
1\L'J'Ill\l'(iino ;\lonlf'il·o .• li'I'OJJYill•• MnnLciJ·o. ])auJo dr J?ronJ,in. 
Snnqmin Cnl'l'ün, Hnni Sont'f'S, Hcl'nnrdn !\lonl.oiJ•o, ,\d111:pl10 
GoJ•do, All'i'r•d" EIJig, ,\1\·nro r.lr CaJ•vnlhn, .Josr! i\TiH'Linho, 
Pr.rlro CPlr!.,l i no, Cal' ln;; CnynicnntP, .L:ll!ro !\fnllr.J'. Vida! Ru
mos. F•dippr• Srlmlitlt, Cm•lo;; Bnp\)(lsa r; Vrspnrlr) dr 
Abi'Cll (3i) . 

Dr.ixnm rJr crJmpnrcc·•'l' ''"lll ennsn .rnsl.ificndn ns Srs. 
Siiwrio ~r.l'y, Gnctor,·<·rln \'i;1nnn, Frlix Pnchrbo, Anlonino 
Frcil'r>, .Tofin Thom,1. TniJin;i ii[Dnleil·o. Carneiro ria Cunha, 
i\lnnnrl 130!'ha, C:nnçalo JhlllrmbPJ'g, Siqnril'a dr Menezes, An
tonio Moniz. lltJ~' HnPhn,,n, Marcilin dr· Lncerrin. Nilo Pcçunhn. 
J\lodcsto Lrnl. l\lig-ur.l rlt> Cm·Ynlhn. T1'incu l\tnchndo. Fran
cisco Sniirs, llnmrÍ;; Caindo, r:rnrrnso MarqtJP.>, .X:l\'ir!r dn 
Silva r• SnnJ'I'S rln!' Snnl ns (2!,). 

E' lida posln rm rli.~ctJsRnn. " qrm rrclamação approvada 
a acta rln srs;;flo nnl.rJ•inr. 

O Sr. 1"· Secret:trio rl;í cnntn do Rrguinlc 

EXPEDIF.NTE 
OfficiM: 

Do Sr. 1° Srcrrlnrin rln Cnmnrn dos Deputados, remetten
do as segnintrs 

N. 133 - 1 !121 

O Cong-rrssn Nnrionnl rrsnlvr-: 

.'\ri.. L" Fira n Pnrlrt• Exrenl.ivn nnl.nl'i7.nrlo n nhrir, p~Jn 
Mini~l.rrirJ rln Fnzrnrln, o r.J'Pililn rsprrini rir t. :5!H~130, pnra 
png-nmrnln rir \'rnrinwnln.' clr·Yidns no snrg-rnln commnndmll.e 
dns g'llnl'rlns rln i\Tr·i'n rir Hrnrins rln Pnrt.o Acrr, Oi~·mpio Cou-
1 inhri. r> !'rlnliyn;; nn prl'inrin ri<' :?0 rir ,innrirn n :'H cl~ rlrzrm~ 
Jn•n lln rnJ'J'rn le nnnn rir I 0:?1 . 

Arl .. 2.• Hryn~nm-;:r> as rli~pn~ír;õrs rm rnnl.•·nrio. 

Cnmm•n rio;; l1•']1JJindo;;, :?0 r!'· nnwml1rn rlfl 1!12·1. -
krnnl(o llnrMo·'"'·~ rlf? A:r.vl.'r/o, PJ•rsirJ,~nl.r. - .l1W! Auousto 
/IP.Z('1'1'(1 dr Medcli'Os, ·I" Sccrrtm·io. - Costa Reyo. 2° Secre~ 
turio. - A' Commi;;sfin rir .Finnnçus. 

·• 
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N. l:llt - 1!J21 

O Cnn:;rr~sn !\'ncinnal resolve: 

Arl .. 1." Fica n Por!r.r Exrr.nli\'n autorizado n nhrir. poJo 
Minist.rt•io ria .Fnwnrln, n ct•ccliln snpplrnwntnJ• dr 23 :7fi4$780 
:i vm:ha Hí'. ~: Arlminisi.J':l('fll,l c cnRtrio elos prnprins nacinnnes ~. 
do \'lgrnlr orçnnwnl.o. {]esltnndn a rr.fm·r.m· a rnln·ica - Dia
rinR r grnl ificaçiirs pm· scryi~ns rxlrnnrrlinnrin~. :í. cnmmis
s~n rncmwg·nrJa ria organ iznção cln cndnRI!'n rins proprios na
cwnars. 

Arf .. 2.• n.,-.yognnHH' as r!i~pn;dçiiM r.m rnnl.rarin. 

Cnmnt•n rins D••·prilnclos, 21i dr nowmhrn rJr 1!!21. ~ 
Amolfo /iorlriuucs ri•• .4zl'vcrln, Prrsir!rnlc. - Jnsé i\11.(111slo 
lk:.t'1'/'U ri.: J/1'17/?ii'IM, ·f" ~ect•rln!'in. - C r.~< ta /li?(IO, 2' s.r·ere
t.nrio. - :\' Cnmmi.~;:;~,) rir. Finanças. 

N. 135- ·102·1 

O Cnngrrsso Nncinnnt rcsotw: 

Art.. L" Fica n Porlrt• Exrr.tdiYn nnl nriznrlo n nbt•ir. pelo 
Mini;;t,<'rin do Tnlrrint·, nm ct•cclil,n ~npplrmrnlnr dr lt8:771t$4íl1, 
parfl pngamenlo rlas gralificnr.~ürs a CJlW t~r.m odireit.o os 
suhst.itnl.o~ rln~ funcciona.•.•ins rln mrsmn minisf.e!'io. 

Al't.. 2.• TII:'Yngnm-sr. ns rlispo~içiirs rm conf.rnrio. 
Camnl'n elos D•·pnf.ado;;, 2ô de novembro de 192·1. 

Amo![ o llorh-irJues rh' :b::vr.do, Prf:'sirlr.nt.l'. - .los é A'llgu.sto 
Be:er•ra d!! ;V!'rlf!iros, 'L" Secretario. - Co~~ffl Rego, 2' Se·cre
tnrio. -- A' Commi~s~n dr. .Finanças. 

N 13fi- Hl21 

O Cnngrn~sn Nacional r~solvc: 

Arl. 1. • E' o Presidente da Repnblica nnlnrit.nrln a anr·1r, 
pelo Ministcrin ria Fazenda, n cr•cdiln esper.in! de W11::!2:i$Otl•'J. 
para pagar· a .Tn.~tl .Lnprs Marfins r n rmtr·ns "" j11r·ns ii•~ 109 
apnlir,rs ela divida publica, pag·amPnl.n a qnr. foi ·~nndr.~mnadn 
a Fazenda Xarinnnl em scnlencn jur!icim•in, pn.~~ndn •'lll jlll-
pnr!n. · 

Al'l .. 2. • F.' n .Prosirlrnlr dn Tirpnhlicn ignalmrnte nult.l
rizndn n a h rir• o crcdil.o especial do 5i :3!10'r. pmoa nn::m1' nn~ 

• cnrfnins c serventes da lm,Pl'r.n;;n Nnr:innni a g·r•nlifeaelin de 
~10 % snh1·r vnnrimrnlo;; n rprr lrl'm rli!'Piln nn nnnn <f,, ·1!112. 
em facr. cln disposl.o nn aJ•I, fi.\. n. ·::;,da lei n. :?.5\.i. dr> :J dr. 
jnn~iJ·n rir Hl12. 

A ri.. :1." ncvngnm-~e a~ rl i f'pns icõr.,o rm c•nnl.rnrin. 

f:amarn rln;; Dr.pulmiM, 2G rio. novrmht•o r.ln lll~ I. 
krnolfo Rodriaues da .1zrmr.do, Prr.sidenle .. - JcmJ ilU!J'tLslo 
ltezm•1•a de Mi?rleh•os, 1" Sor,rrl.nrin. - Costa llr•ao, :!" Sr.erc-
lal'io. - A' Cnmm issão rle Finun(;ns. · 
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ANNAll:S DO SllNAO<i 

N. 137- 1921 

O Con!lTesso Nacional resolve: 
Ar L 1. • Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 

MinisLerio da Fazenda, o credito especial de duzentos e quin 
r.e contos novecentos e sessenta e seis mil e cem réis 
1215:966$1 00) para pagamenl.o dn qne é devido ao Dr. An
lonio BapUsf.a Pereira, em virtude de sentença judiciaria. 

Art. 2 .• nevogam-se as disposições em contrario. 
Camara tios Deputados, 26 de novembro de Hl21. -

A1·nolfo Rodrigues ele Azevedo, Presidente. - José An(lusto 
Bezer1·a rle l'rferleiros, i o Sem•ctario. - Cosia Rcao, 2• Secm
tario. - A' Com missão de Finanças. 

N. 138- 1921 

o Congresso Nacional resolve: 

A1of.. 1." O Governo fnrá transladar para o Brasil o corno· 
rle D. Isabel de Orleans e Braganca, que foi t.res vezes prin
•"eza regente c encaminhou c nssignnn o decreto qnc abolin 
a cscrilvidão no Brasil . 

ArL 2. o O corpo será t.ranspnrtarlo cm navio rlr. gnflrrn. 
c presf,adas as honras f1mehres que competem aos chefes ele 
Estado. 

ArL 3. • O Governo ahrir:í. rpara esse fim os nccessa:rios 
creditas. 

Art . .J. o Revogam-se as dispnsi{)ões em conf.rario. 
Gamara dos Deputados, 26 de novembro de 1921. 

4.rnolfo Rodr{unes de A.::evedo, Presidente. - Jos_é Auausto 
'Bezarm de 'Medeh•os, 1° Secretario. - Costa Rcuo, z• Secre
tario. - A' Commissão de Finanoas. 

N. 139 - 1921 

O ConA'J'esso Nacional resolve: 

ArL 1. o Cada circumscripc.ão de alistamenf.n fornccnr(L 
:io Exercito o eontingenf.c de recrutas proporcional :í. sna pn- · 
pulaQão. servindn taes recrntns de prcfr.rcncia nos corpos de 
tropa csf.acionadns nessas circmnscripr.ões com parada fixa. 
mas porlendn n rxccdente reforçar as demais r.irrnmscrircõrs 
rla RPp11hliea. na mesma 011 cm onf.ras rcgifíns mil.H.nrns rlesrlc 
rrue nellas hnin deficit tle .~orlllados. . 

Parn.r:rraphn unico. O Govel'lln, de accórdo com as dis
posicõns do presen l.e nrtigo, fnr:l. as nccessat•ias modificacõcs 
no Rcg-ulnmr.nl.n do Scrvico Mil itnr. hnixado com o rlncrrl.n 
n. H..397, rlc 9 de nuf.ubro de 1920 . 

:A.'rf.. 2. • Revog-am-se M rli~ll~osir.õo~ em contrario. 
Gamara dos Denntados, 26 de novembro de 1921. 

Arnol(o nodriaua.~ de Atevedo. Presidente. - José Allmtslo 
Be::erra rle Mndeil•os, 1• Secretario. - Costa Reao, 2° Sccre
t.ario, - A' Oommissão de Marinha e Guerra, 
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N. i40- 1921 

O eongresso Nacional resolve: 
Art. Fica decl-arado sem effeiLo o art. :12' da lei n 

mero -L028, de 10 de janeiro de 1920, devendo reverter r 
~~l!S Jogares, sem prcjuizo ele seus .direitos adgui!'idos, os r 
11 maes que, aggreg-ados, ,por nell c mcnrsos, na o tenham si 
j11lgaclos pelo conselho de que trata o mesmo artigo, exl.c 
tiivas as vantagens do prr.sent.c dispositivo aos herdeiros cl 
ol'fieiacs que, naquelles eondições, llouvet·em fallecido. 

,\rt. :!. " Revogam-se as disposições em contrario. 
Gamara dos Deputados, 25 de novembro de 1921. 

Arnolfo BodJ•ianes de k:evcdo, Pl·esidente. - José Auou.l 
1Jeze1'1'a de McdeiJ·os, 1 • Secretario. - Costa Reao, 2" Secr 
.tario. - A' Com missão de Marinha e Guerra. 

N. 141 - i921 

· O Congresso Nacional resolve: 
Ar L. 1. o Fica o Governo autorizado a nomear uma cor 

missão de trcs engenheiros, encarregada de verificar as co' 
dições actuaes elo trafego ela Estrada de Ferro Rio d'OUI 
propondo os meios de melhorar estas condições, e de modo e 
pecial estudar a conveniencia de incorporar esta estrada 
rêde ela Estrada de Ferro Central do Brasil, sem prcjuizo , 
efficiencia e promptidão dos servioos indispensaveis á seg1 
r·ança e regular t'unccionamento do abastecimento de agua 
Capital Federal. 

Ar L. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Camara dos Deputados, 2G de novembro de 1921. 

A1•nol{o RodJ•i(Jttcs de Azevedo, Presidente. - José Auaus 
Bezerra de Jl!edeiros, i • Secretario. - Costa Rcao, 2• Secr' 
tario. - A' Commissão de Finanças. · 

Diploma de Senador pelo Estado de Goyaz, apresentac 
pelo Sr. Olegario Pinto e expedido pela Junta 'A'Puradora ( 
eleição realizada no dia 12 de outubro do corrente anno. 
A' Commissão de Poderes. 

Do Sr. 1 o Secretario da Camara dos Deputados reme; 
tendo um dos autographos das resoluções legislativas, sanccic 
nadM, que: 

Manda abrir um creclitn· ele !lO :000$, destinado ao pag~ 
menta de despezas effectu adas em i 920, por conta do dit 
posto no n. 84 do art. 57 da lei n. 3. 991, do i920; 

Manda reintegrar Alfredo Pires Bit.lcncourt no cargo d 
agente do imposto ele consnmo do Districl.o Federal, mediant 
as condições que cst.abelecc. - Archive-se. · 

Do mesmo Sr. Secretario, communicnndo ter uquella Ca 
mara mantido por dous terços de votos a emenda, rejeitad 
pelo S!iMdo, ao projecto qnc fixa a nicada dos ,iuizes federae; 
e dando. outras providencias, o qual foi enviado á sanccão. c.-

Intei~adQ. · 
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Do Sr. 1\rinisf.ro da .Tusl.ica o Nogocins TnLcriores, onvinncto 
snnccionaclas, que: 

nrconhrco dr ul.iliriadr publica o C::r.nLr·n ria B•ia Lmprrnsa; 
neconiwcc dr nlilida,rJr pnblica o Insl.ilul.o Hi;;l.nl'ico c 

GPng·raphico fiio-Granrlr.n~r r. o Disprm<nrio ria Glorill "UIJnl
rlino do Amaral". - Arcbivr.-;;e um rins anl.nr;raphM c 1'1'
mrl.l.a-se o onlrn .:í Camara rJus Depnl.arlo.«. 

Do f:;r·. Minislro ria Faznnrla, rn\'ianclo clons rios auLog-J•a
)'JhOB ria r•nsniu(.'ilo ieg·isiativa, sanccionacla, qnr clispiir sobJ'P: a 
I axa a sr.J' cnbra'ó.ia elos $01'1 earios n;ío incorporados ao srrv1~0 
arl.ivo rio Exercilo. -. 'A!rchive-;;c um dos anl.og·raphns r rr.
meU.n-se o nnl.ro :í Camm·a dos Dcpul.aclos. 

Do. Sr. }Jinislro ria Viação o Obras Publicas, pr•eslanrlo in
formaçrics sobre o pro,ircl.o n. '12, de 1!121, qne reoJ•ganiza a 
nr.parl.içii.n Geral elos Correios r enviando divorsM .qnadrM ox~ 
piical.ivo;; sohrc n assnmpl.o. -A' Cnmmissão rir Pinanças. 

Do Sr. Prefeito do Disl.ricl.n .Feri era!. onvianrio as J•azfors 
rlo ?Jé/a que oppoz :\ resolução do Consrlho Mnnicipal que 
manda nomear .paJ•a o;; car·gn;; do cnad,iuvanl.es dr ensino o;; 
coadjm·anl.e.~ que menciona. - A' Cornmissãn do ConsLil.niçfi.o. 

Dn Sr. ·I" srcreLarin rio Tnst.if.ulio da, Orriom dos Advo
gados, onvianrln um csbncn de pro,iccto sobro n .Direito rJe 1'e
SJ1asla, aprrsr.nl.aclo :í discns.«ão ~ approvnclo na sessão de :3 
do r.!lf'rr.nlc no mesmo inst.il.nlo. - A' C::nmmi,;;;iío do .Tnslir,a 
e Legi::<la(.'iío. 

O Sr. 2" Secretario procr<rlr :í Ioil.ura do segu inlc 

PARllCET'I 

N. 451 - Hl21 

Uma vez qne a Superml.endencia ela J.impeza PtJlllica t.cm 
l.res porl.oiros c a rcsolucão vol.acla manda cqniparar os vcn
eimontos do porf,eirn (n rruc equivale rlispôr de modo gr.
nerico) ao da Escola Normal, a inferencia é que essa rieiilw
muiln tem J101' objecto equiparar o t.raJ.amenLo pecnniario r.nl.re 
rsJ.o o os LJ'CS fnnccionarios daquclla rcpart.icüo. 

E' quo o Conselho, dado a rc;;crva mental, tivera cm Yisla 
ns tres port.ciros da allndida Ruperintendencia, pois que se ca
racteriza a .~imilm•idad.{! ele deveres com o tif,ular rla Escoln. 
Normal o a cxprcssüo ele qnc usou não póde deixar rie Ror 
reJ'orentc ao cargo como fnncr.iio publica r. não, ao numero 
elo cidadãos que a exercem. • 

Acccil.ar, pois, a rcsoiucüo, nos tm·mo~ em que se aclla 
rcrligida, impnrl.a em rcpnrM uma dcsigua,ldade de vcncimcn
l.os, contraria ao art .. 72, § 2", ela ConsUtuição. 

E, assim, aconscllla a Commissão de Consl.il.lliGilO a rc • 
.iei~lfiO elo véto, nos Lermos elo arL. 2.1 da mesma Consnliriaçfio. 

Sala das Commissües, 2.\ ele novembro rle 1.!l2J. - Bc1'
nnNNno Jlfontch•o, PrcsidcnJ.e. - Lopes Gnnçal1"'~. Relator. -
Eloy de So!IZII, 

' 
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RAZÕES DO "VÉTO" 

Ao Senado Federal: 
Srs. Senadores - A presente rosolucão é iJJcxerJuivcl. 

l!!cruipara aos vencimentos elo porteiro ela Escola Normal os 
vcncimetlLus tio j)(JJ•lch·o ua Superintcudcncia do S.ervi(i(l Gil 
Limpeza .Publica c ParLiculal', quando a Supel'intcmlcrwia tum 
l7'0o' porteiros. 

A qual delles beneficia a medida ? Não lia ucuhum cri
tcrio para csLabelcceJ· a prefercncia, clesclo que us lres por
Loiros da Supel'intendencia cstlio cm igualdade de conuiçõcs 
quanto a vencimento:; e demais vantagens. 

Quando mesmo, pois, houvesse o Prefeito que deixar do 
lado o facto de ser essa equiparação (augmento de vencimcu
l:us), votada no Conselho sem sua solicitaciio, nccessaria c in
disponsavol pela lei organica, vê o Senado que a não poderia 
cxecut.ar, tanto é verdade .que essa resolução se refere a u·,~ 
1JO'I'tei7•o da Superintondencia onde existem tres po1·teü·os .. 

lTinvio-a, portanto, no Senado Federal para que a aprcciu 
como 'lhe compete. 

llio de Janeiro, 27 de outubro de 1921. -Carlos Sarnpaio, 

llC:SIJJ.[;I).i.n U'J :)ONSJC!-l!ll :IWN!Cil>.~L A QU!l sg lllll'EflEM O «VI::'l'r•» 
N. 5\), DJC 1ü2I, Jl O P.\nJlCill\ SUPRA 

O UiiiJ.;r:.J!Jo Municipal )'esolve: 

;\rli::P' unien. l•'ieulll Ct]lli[laraclns, paJ•a l.ll!lu:; o.~ nJ'I't•iJ.,,:;, 
dr~~do a dala da [li'Pinlllg'tll;iín desta lei, os V01WÍIIIunl"s ti<:> 
Jlfll'lei 1'11 da i':!IIJlel'illi.t'IH.lenda d" SCI'\'i1;u da Limpeza Pu 1;1 it•a 
e J'tu•l Íl:ula;• aos dtt porl.ciru ela E:;e11la Normal do Di~Lt·i~.J.,, 
Jilll.iulal; 1'1)\'llf;':Jda,; :t>' di:;pO:iÍI;ÕeS em COIILI'tH'iO. 

DísL1·ieLu Peclorul, .:!·í Llu ou Lubm tlc 102I. - Anton'io Jrmi 
i.la Süva ]JJ·audáo, Pl'e~idenLC.- Ju./'io Ousw·io de Mcllo, 1" S1:
e1·elariu. - .4.nlouiu .fosrJ 1'ei:I:ei1·a, 2" Secretario. 

O Sr. Jcronymo Monteiro (') -- S1·. Jli·u.,i<ltHtl.c, u11 11ii'' 
Jlll.~ qttPt·n po11par• n.1 dPVllf' de vit· UJJJ'(·~onlal'. por· ill!Pt']lledio 
dt.' \",Ex.,:\ de!ilwnu;iin dn Sl•narln, 11111 l'er[lll:\l'illlCIIL>l quu, 
l'~i,illl l'l'l'l.ll, llii,!I'UeCI'Ú :l :IQ(ll'll\'l\l;fill, ;;j llÜII du I.Olllll, pelo IIICiliiS 
da gl'alllil' maio1·ia dt•;;La t:a>'a. 

::51'. 1'1'•.:.-.idnnlu, l.il'l'lll!O:;. niin lm m11il.n,; di:\~. " A'l':111tlu 
p1·:.lin1' de nnvi1·. na Billliol i1uea i\aeinnal, 1.'111 llllltl ~olcln:IÍLhth 
['11111:11 enilllnlllll. n;wn. llll.'"lllll enll'l' nô;;, I iw•mns oeensiiin rl<~ 
<liiVil' a hP!Ii.'>''illll\ u .inl.111'0"'anl.e 1:nnfl'l'l'llllia Jtrnl'nl'ida po1· 
11111 dn;; nmiol'''" ol'liUnn~nl•ts dt.•.•tla l:a~n. lmlamln do~ tu"nll.e
einll'lllll;; du Hi de nnventln•it d1: IHS!i. u l'a~I'IHin lllllll nni'l'at.:iío, 
qnanlo ll"~;;in•l nlillllt:ir•sn, vel'(larloil·a. 1'. snllrdtll.ln, 11111il" 
'OI]IiJo,;npJiit:U, lil) lilllll~ IIS J'UCIII;;, ril.) J.n[Jo,; li~ jlilf!Jlfl11!01111;; do 
:q•dem ~nt:iUI I! pnJiliea, 1]11!' lJI't'[Hll'ill'ltnl, I!IIIJ f)\JI:[Jilllllillli'UIT\ 
e 11111: prrc:ipil.:ll'lllll n [ll'ne!:una~ii.n riu ll1:pnlt!ieu. . 

• ]!~' llrll dnellllH.!III.fl e;;,.t:, f:'l'. l'l·e,;iLiL'Ill.l', d1; Ulllll V:ÜlU l•X-

~I'Jll' i "Jlll I. . . 
,__._ 

(") Não foi t'CI'itilo pdu u1·nctor. 
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590 ÁNNAES DO SENADO 

O Sn. LnPHR Gt:~NGALVI>S - 1\poiado. 
o S!i. ;r,.:!tONYMo i\fo7-~TJiJI\n - ••• no qual eu nüo 9Ci '' 

que mais se aprecmr, si u profundo espirilo de observar,iio do 
seu ;wl.or, si o g-ranr.lc poder philosophico emprestado ;'t naJ'
mcão dos fac.t.os políticos que antecederam o dia 15 de no
•.rembro, ou ainda si a sor·snidade ou a verdade. com que '·' 
gmnde estadisia encara os grandes phenomenos occorridos no 
llnsso paiz at1j aquella dala. 

Sinto, Sr. PresirlenLe, - e é possível que ahi vú. ::~.lguma 
dL'ficicncia elo meu espirílo - sinto que, nas apreciaçõ:J~ ~G!l
tidas naquella conferencia, 11a narração serena, imparci:ll. o 
ú·ia do gl'ande observador muila cousa se vê do que vne 
neco!'f'enc.lo em no,:sos dias com relação a factos po!iLir.os, si 
bem que de nai.urez:J. diversa cluquelles que foram apreciados 
pelo conferencista. 

A autoridade do au Lor desta conferencia, .iú como Lcsf.o .. 
mnnha de vi,;la, .iú como um dos csLadislas mais notaveis dtl 
Msso meio p.:>liLico, jú ainda como um intellectual que sabe 
hurílar a phrnse r exprc.;;:;ar· o seu pcnsamcnt.o com grande 
elareza, merec~ da nossa par'le 11ma consideração particular e 
ri por isso que vcn!Jli submul.lcr· á consideração do Senarto. p>Jr 
intermeclio de V. J~x., o requerimento que ora faço. para 
que a conferencia do illusLt·e Sr. Lauro Müller, seja inclui da 
JJOS Annaes r:, nm seg·uicla, por; inter·medio da Mesa .. ~e,ia tt 
mesma publicarJa em fol!HJI.us, cm urna larga edioão, pura, de 
accor·elo com >J suu autor, ,;er pJ•oJ'usamente distribuída pela 
l\Iesa ou por· elle Jll'Opt·io, de macio que aquella nar·r·açfltl a 
que me r·eftJri, vcliiJU a ser· conhecida amplamente dos bra
sileiros. Elia interessa a todos, c é ncessario que seja facili
tada a sua JciLm·a. divulgando l'ucLos que Lanto dizE'rn das 
glorias elo nossr• pu~~udo. 

J.)crmiLla, V. J:x., Sr. PrcsirJ,)nlc, que eu, antes de lC'r
minar, leia o l1cllo l recho Ii na! dessa bel la e patriotica confe
rencia, consignando pensamento de grande elevação c de lições 
sábias. E' J ::;eg·uirt~c: 

~o J'ilgirni'~rl aid esl:.í, com a clasi.icidacle de uma 
clt•mocr·ncin par·a dai' soluuiio l.ranquilla e fecunda ao;; 
problemas dr1 vida nacional, c realizar a felicidade elos 
brasilfHros, tanto nu. .ordem politica, quanto na sor:ial, 
cujos problema~ siío mais que nunca e cada vet. mais . 
n centr•:> das <Jtl cnç.õcs rJns homens de Estado nos paizcs 
livres. Pam SC'rvil-o, os seus homens precizam ter am~ 
Digões. não de subir ás posições elevadas, mas de cle
·vt\1'-SO no coneei.lo ele si proprios e na es:Limtl dos seuz 
concidaclüos; niio na grandeza material, que é a amOJ
çiio ci()s instinctos inferiores, mas no apm·feiçoanHlnto 
de sua ''i··!r, mtn·al, que é a supr:ema força dos nwçrJs e 
o con:•olo supremo dos velllos. Olhando para o passado, 
vejo aU.onito que jú ,desuppareccram quasi .t?dos os b:J.
I.alb:J.d,"rr.~ que me ·J•.rnm chefes c com carmho olho. c 
penso nas r'eliqu ias sohJ•eviventes aqui e noR Estados, 
dessa q1~adra d'J fé c de abnegação. A 0inha gcr::LCão, 
que cntan cm a r.t•.•s moços, começa a ficar so:;mha c 
envelhecida para dcsappareccr amanhã, tambcm. 
Não Importa, :;J de. outro lado vejo a mocrdade com a 
farda que putr ora. as famjlias repudiavam, pre,:Jaran~ 
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do-se para a ctcfcsu. d~ nossa patt·ia, c almudowuH:lo o:S 
lil':lZC!'eS Úlll(ló[OS pam tLVÍg'OJ'ar-se nos OXOJ'llÍClO~ quC: 
dilo sande pl•YSJCtL e rnorat. E, já dcscambando para o 
uccaso, me nrto posso llOfLlet· que lhe não d1ga com es
perança e con. fé: O Bmsil foi sempre grande c digno; 
sêde digno tla sua g'J'andeza futura.» 

l'arodiantlll este ultimo o tão eloquente pel'iodo, cli.roi: 
O ·Bmsil sempre gTanilc, scntprc digno pel::t tlignidadc c, pela 
iót'andezu dos ~cus maiores, espeta c confia que a gcra0ilo cé•Il
Lcrnpúranea e a goi·açiiu por vil' conUnuem guardanuo. com 
brJO c dcsLcmor. e~sa LradJçfio de civ1smo o de honra, u main( 
ideal para os· Ii! h os desta nbcnr:oada lct'J'::t. 

Eru o que tmha a dizer. (Jil·uilo be·m; mui lo bem.) 

O Sr. PresideJlte - Oti ôenlwrcs que approvam d l'Cquerí
t,tenlo do ::;r. Senador Jeronymo Mont.eiro, queiram dar o seu 
assentimenLo. (l'ausa.) 

Foi approvado. 
· Tem a palavr·a o Sr. Bermn·clino Monteiro .... 

~~;i. ~ ~.~:.=t;,...r ,. ,s.,..·-· .. ···'' •, . ' 
O Sl·. Bernardino Monteü·o ( •) - Sr. Presidente, cumpr·o 

u doloroso dever de trazer ao conllecimenLo do Senado a in~ 
rausta noticia do inespemdo p::wsamenLo do Dr. Paulo Julio 
de l\Icllo, que representou o Eslado do Espirilo Santo, em 
dua~ legislaluras, na Camura dos Depntudos. 

Descendente de uwa das mais c!islinotas famílias do l!:s-
! ado de Pemambuco, onde uasce.u a 20 ele dezembro de 1869, 
" illusli·c exlinctc fez o seu curso de humanidades na cidade 
r.le Recife, bacharelando-se, cm seguida, na :Faculdade de Di
.1·eil.o duquclla capiLar. Depois do alli advogar alguns mezes, 
f1d, muilo moco, para o Estado do Espi1·iLo Santo, no qual 
.c·xerceu os cargos de juiz subsUtuLn das comarcas de Vianna 
1: Santa Leopoldina. Ncstu ultima comarua, fixou resideneia, 
inslallundo um e.scriptorio de advocacia o constituindo fa
lllilia, pois que se ligou a uma filha do coronel Araujo Silva, 
pi·csU.gioso politico narrucllc municipiQ. Republicano por 
ennvicçüo e patriotismo, espiril.o afl'eito ao trato dos livros, 
dotado de gt·ande capacidade de ttW:lalllo, o Dr. Paulo de 
.;\tello estendeu a sua advocacia a toda a comarca de Santa 
Leopoldina e de Sanla Tlwrezu c pelas comarcas circumvi
zinltas .. Abraçando a polil.icu, foi eloil.o vereador da Camara 
:\!Lmicipal da Cacl:locit·a de Santa. Leopodina, da qual foi J)re
siclenlc cltmml.c alguns mmos. No governo elo coronel Henrique 
Con Linho. prestou cllc relevantes serviços á politica daquellc 
1 ;nvernador, prestigiando o partido dominante de então. 
J.:!Pil.n Deputado estadual, impoz-se de tal modo aos ·seus 
J>Ul'O~, crue estes, dentro em pouco, o escolheram para Presi
dente do Congresso, .tendo o eleito dirigido os trabalhos !e~ 
gilat.ivos com toda l\ prot'icicncin. Vciu, em seguida, para a 
t .amara· Federal, onde representou o Espirito Santo em duas 
I• ·;;i si aturas, trabalhando cm diversa• commissões e' collabo
rando na elaboração do Codigo Civil. · 

O, Estado do Espiril.o Santo deve ao Dr. Pnnlo .Tnlio de 
~ldlo serviços relevantes e, pela minha palavra, deploro o sou 
desapparecimentt~. · 

· .(*) Não foi revisto pelo orador. 
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. . Vê-~u QO!' ald, Sr .. l'!'esidonl.c,, que '-' illu:iLI'e c:dinclo uilu 
!uJ um Jnd!VJduu eommum - J'o1 um linHJelll LraiJalllauOJ·, 
l1oncsto u prestante. Ellc Jlll)l'Cce, pOJ'tanto, as no:iHUS liome
nag·ens. (1lpoiuclos.) 
. ::ir. Pl'csidente; l'Cquei.J••) a V. :Ex. o;onsull.e n Senado sobre 

ôl consente que na acta uos nu:i~os Lnllmllw . .; He con~lf.\'III.J 11111 
·''"' de pezar. pt)Jo fallecimento do Dr •. Paulo do Melro e rp1~ 
~e LransmiLta à sua Exma. l'amilia um l.elegramJna r.le cnJH!n
lencias. (•lluüo beut; m:wito bem.) 

. O Sr. Presidente- Os senhores que appi'Ovam o rcqucrt
Jllcnlo. que a~aba de se1· feito pelo Sr. SeuuuuJ' JJcJ:uanliwJ 
illuul.rm:o quCJram se manifestar. (l>uusa.) 

Fo1 approvado. 

t>nDElll DO DIA 

; Sr. Presidente - Est::í :iObi'C a .mesa o scgutnlc 

HEQtJEIUMEN'!'O ---·-•I •• 

Requeiro que, antes de se1· subnwtl.ido á Libcu:;:;fio, ~cja 
'. ~:elo do Sr. !Presidente dn Republica á rcsolur:ão ll•giolatJva 
rcfeJ•enle ao Dr. João Chaves Hibeiro, rcmc!Lido á Comnllo:lilú 
de Finanças, para novo estudo. 

Sala das ses~õcH, 29 de novembro de HJ:!.L - Al/'rcdv .t.'llib', 
Os ~enhurcs que o UJJuiam qucirarn levanlar-~c (l'ausa.) 
.Foi apoiado e está em discussão. (Pausa.) 
E' approvado o requedmenlo, voltando á Uouuubsãu de 

Finanças a resolução do· Congresso Naciuua.I, vel.ada pclu ::ir·. 
1' J'Csidente da Republica, tornado extensivo ao D1· •• Jm1o Clm
,·cs Hibeiro, ex-i • t.encntu-J:irurgião da Ar·mauu, u suldu v ita
licío a que se re!ere a lei n. 1.ü8i, de 1!107. 

:1.1ELHOHIA UJl JlllFOitM,\ 
"l"''' '( • . ~· . ... . .... ... . '''"~~·,- ~ . 

Discussão unica do pare<:cr da Comrnissã11 de Ma1·lnha c 
Guc1-ra n. 437, de 1921, opinando (fllll ;ocja indofcrido n I'C
qucrimenLu em que o Sr. Antonio T..uiz ele Sa111paio, ,;argunl.u 
a,judante do Excrcit.o, reformado, pede que a ~ua J'eJ'urJua ~()ja 
considerada como no posto de 2• lenenLe. · 

Approvado. 

NOMEAÇÃO Dt: Jo'UNCC!Ol\'Ari!OS li!UNrCil'ABS 
: ... 

1J.onLinuação dtl discussão unica do ·vélo do PJ•c'feil.o n. G.i, 
do 1!121,. ã rcsoluuãô do Conselho l\lllnieipal J'f!g'U!nndo a~ uon
llirJÕCS de nomeação dos auxilinres dél expcdicuf.c dn Mala
douro de Sant.a Cruz . 

• \pprovado; vac ser 'Jevolvidn nr; Sr. P1·ei'eitn. 

CO!lllANÇ.~ llE JMPOS'l'O l'llEDIAl• 

Discussão uniea dn !lt1to do Pr~fP-ito n. Cil. 11~ 1.!121. á rn
sDlUt:iio llo Conselho !\lunicipal que mamlu ÍH'occller á eu-
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.. hl'anca', se~ inujta, até o fim do corrcntf! Q~ercicio, do Jm
. JJO~Lo pr·ed1al. cuJos processos não tenham sido rcmetLiàos ao 

JUIZO dos Fe1tos pam a cobrança executiva . 

• O Sr: Paulo de Frontin - Peco a Palavra. · · 

O Sr: .Pres\dente - '.l'em a palavra Q Sr. Senador Paul(. · 
de Fronlm. · 

O Sr. Paulo d~: Frontin ( •) .:.... Sr·. PresÚ1entc, não cslotr 
de accõrdo com o ,parecer du honrado Relator da Commissíi•3 
de Gonst.iLuicão sobre o 'IJIJto relativo á J•esolução do Conse
Ih!J Jlfiunic!pal, que autoriza o Prefeito a mandar proceder á 
r<"nrança, mdependente da multa estabelecida, al.ú o fim do 
rorrente anno, dos impostos devidos pelos predios desta :."::a
nilai, cujos processo~. não tenham ·ainda sido erwiados para 
coli;'anc.a jud·icial. . -

Do facto, esta resolu1,1ão está· P·lll'i'eitamenlc nas au,,-:-
IJuicoos .. do Conselho Municipal. · · · 

. O ho.nrado .Relator 'baHeia o seu pai·eceJ• cm uma supPl•6-
ta injustiça que haveria pela circumstancia de que, dos 25 
lf.h·:ríclos l'iscacs em que se divide a cidade. já foram cn·· 
víàdos á execucão os processos i·claLivos a 18, falt.an<lo por
ianto 7, que estão em andamento. no ConLencioso. S. Ex. 
lalliira crn um equivoco completo. Os. procéssos ,iá enviados 
pr: a oobL·ança executiva rei'ercm-~e a impostos atrazados, 
isf.o é, ãos anhos anteriores a :1918. De modo que, apenas 
quanto .a esses é que havef'ia a in,iusliça a que S. Ex. se 

·referiu. Quanto aos impnM,os -posteriores a P.sta data, drl 
!.•l•ills os dislJ•icLos em que se divide a cobrança do imposto 
[Jl'i!dial, netthttm ainda foi romet,tido ao Eocecutivo Muni-
ctpnl. . · . · . · 

Nestas cond it·õcs, o ConHcl h o 'i\Lunicipa.l, flllrante .. as di!fi
cuir!ad~ cçnu l!UC lutam, aetualmcnt.o, qunsi todas as classi!;> 
da ~ociedadc, achou de jusLi~'a prorogar o prazo ·do Teccbi
liWnto; não qner•endo, por•ém, per·l.m·bar o que cm Tela ti v o 
ao~ processos do l?xecutivo fiscal, fez esta r·estrioção. 

S. Ex., o honrado Relator da Commissãn, cntcndot~ qu·<:! 
e~ia injustiça deveria ser Predominante pm·a ser mantrdo o 
t•·élo. 

' Ora, V. Ex., Sr. ~Pre~idcntc. c o. Senado vêem {)ue o 
r•;r,•n de J•emcdiat· o caso não seria, em hypothe;;c algnma. li. 
f•~rnnt pr·oposf.u ,peiLl honrado ltclator da Commissão, qual a 
c1;1 apprO\'ar· o vétn, S .. E.:-.::.· do:via, quando mu!to, pro!}Or a 
l'!'jeicão do 1Jé/o, du modo que n Consellro. onvmdo su~~; p~
la.vra, extendesse a mesma medida de equidade ao~ .dlsLt·t
cl.0!" cujos procc~sos ,hí forrum ro~u~Llidos a? cxoout,JVO mu-

. n i~IPtd, e es.~es rcfcronf.cs a exorctotos ante!' rores a 19!8 . 
. Seria csl.a · n soluciio Jogico. do caso: A equidade nao se

ria rcst.ricl.n, mas generalizada a todas as classes. Mas S . .l!:x. 
pr••Piie o conl.t•ario. . 

Con1o ha esta desigualdade, a soruoiio apresentada o ~a 
mia haver cqu idade .para ningucm. · 

(') Não foi t'C\•isLo pelo Ol'aclor. 
i:;. - Yul. VII 38 
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. Penso .q4e esta equidauc 1'oi rnuii,o bem concedidà pelo 
c,n,;dho Municipal, achando que o Lc!l'islativo Municipal, em .. 
J:osolucão ulterior, devia utlcndcl' ús ;ponderaoões do illuH
trt' flelator,. por uma nova .;resolu~.ão, tor·nando extensiJV'O aos 
ca•'ü~ que exceptuou. . . . . . . • 

E$iU é a forma pela qual entendo que deve sei' resolvida 
a,questiio .. Por isso voto contra o parecer da· honr~da Com- ·' 
missii() de C'onstiLuicão. (MttUo //-em; mu'ito bern;') ·• 

' . ' 
· . O S~; .. Lopes Gonçalves - Sr. Presidente, bem sabe o· 
Seu ado que a Commissão de. Constitui cão não póde suggerir, 
cm seus pareceres, medi-das. a serem adopf adas pelo Conselho 

. Municipal, quando se trata de um caso concreto. Apenas assi- · 
gnala a flagrante in,iustiça ,,que haveria em acceitar •.• · 
' ' . ' ' 

O. S1~: PAULO DE PRoN.TIN -. Uma pequena desigúalcladc. 
- ' . 

O SR. LoPES GoNÇ,\LVES ._, V. Ex. permittirá, concluir o 
meu racioeinio, ao menos;· porque, -desta fórma, :nco em uma 
virgula, em vez de ficar em ponto final. . 

0 Sn. PAULO DE FRONTIN- A mim· é que compete saber 
si o aparte deve ficar na· virgbla ou· no ponto. - · · 
. . O Sn. :f,.oPils GoNÇA,LVES -· V. Ex. consente que eu eon-
tmue? · .. 

. ·. ·O Sa. .P.·!iULO DE l!"'RON'l'IN --·Não preciso dar licenoa. Si 
V:; Ex. quizer continue; si não quizer, não o i'aoa. Eu é que 
continuarei a dar os apartes que entender. _ ·· · • . · 

·o SR.· LoPES GoNçALVES·._ V. 'Ex. fallou é:c-abulidaniia 
c eu não o aparteei. Não dou apartes, porque não gosto de 
interromper V. Ex., que é.,mestre. · . ·. · . 

O SR. PAuLo DE FRONTIN:....., V. Ex .. não interrompeu por
que não quiz. E' uma ·questão de · disposi()ão. . H a · dias que 

·V; Ex. interrompe de. principio a fim; · · . · · · 
. O Sn .. LoPES GoNÇALVES·- Não interrompo a V. Ex., 

}Jorque .de~e.jo ouvit• a: interpretacão e exeggese .que costuma 
·dar aos textos das, leis e a coherencia que costuma ter em 
r'~lar;iío a factos concretos. . · , 

.. A resolpção foi votada, depois de· constantes prorogacões 
concedidas pelo Executivo mtmicipal o autor:iza o Prefeit~ a 
prorogar, sem multa, até 31 de dezembro, o ·pagamento do Im
posto predial, relativo ao corrente · anno ou a exercícios atra- · 
zados. · . . . 

·A Commissão, de accOrdo com o véto, que lerei' depois ao 
Senado, entendeu que, .já existindo, dos 25 dístriclos fiscaes.-em 
que se .divido a Capital· Eldeeral, 18, cujos processos administra
tivos já foram remettidos ao Juizo ela Fazenda Municipal, afim 
do serem compellidos 'esses devedores retardatarios ao cumpri- . 
n:iento de seus · deveres, não era ràzoavel que os contribuinte~ 
dos sete outros districtos, qtie ainda não estão sob a accão .do 
executivo fiscal. porqua o contencioso da. Faz!)nda r.~unicipa! 
acha-se assoberbado com os multi pios processos que· por alh 
transitam, fossem beneficiados com a ·medida. , 

Além do mais, segundo a Consolidacíio n. · 5.:160, de 8 de 
março. ode 1·004, nos seus 35 paragraphos, do art.' :1.2, l'elativos 

-, 



' ás attribuicõcs do Conselho Municipal, a este falta compc~ 
tcncia para p~orogar a cobrança de impostos, o relevar multas 
aos rebeldes .no cumprimente de seus deveres; e solieito do 
honrado Senador me mostre uma simplo disposioão· neste sen-
tido. ' · 

· O Sn. PAULO rm FnoN'I'IN - P.osso apresentar a V. Ex., 
urna série do pr:ccodentcs. · 

· O Sn. l!OPBS GoNÇALVES - Além de não haver disposic;ã..1 
privativa, seria uma resolucão aUentatoria contra a lei geral, 
qual a do orçamento, lei •annua, o que quer dizer que, acceita 
a resolw;ão t.er-se-ha infligido de frente o preceito do art. 24 
.da lei organica, que determiM que toda o qualquet• resolucão 
do Conselho Municipal, que ai.Lcnte contra as nm·mas aaminis

·trativas cm Estatuto Geral, deve ser suspensa . 
. Ora, além de encerrar a resolução vetada uma infracção 

positiva do texto do nrL :u., porqu!l a lei do orc;amcnto esta
belece normas administmtivas para .a cobranca dos impostos, 
além dessa t'lagranw violação .de um Estatuto Geral, a I'csolu
ciio, crcando uma desigualdade entre os munícipes, estabelece 
um Pt:ivilegio odioso cm favor dos que ainda não estão sob a 
acção d.o Executivo municipal, isentando-os de multa at,é 31 
de dezembro, isto é, at.é o :fim do corrente exercício. 

· Ora, senhores, por que motivo aquelles contribuintes, que 
,iá têm executivo fiscal em andamento,. que são rolat.ivos a 18 
districtos fiscaes, terão •de pagar os impostos com multa o mas 
as custas docori'Ontcs do processo, c os contribuintes desses sete 
districtos fiscaes, cu,ios processo administrativos estão pre
sos no contencioso,' POJ: affluencia ele serviço, ficarão gosando 
de benefícios ? · 

Além dessa incohcrencia, além dessa desigualdade ma
. nifesta, haveria como que um premio aos mais rebeldes, aos 
mais retardatnrios, que são os que não se movem a ir pagar, 
espont.aneamouto, voluntariamente, aos cofres municipacs as 
contribuicõos precliaes relativas a sete districtos fiscaes • 

. Não labor·o om confusão alguma. S. Ex. me desculpe. 
tendo sempre por habito dizer, quando não estão de accôrdo o;; 
nossos pontos de vista, que me acho cm confusão. Chego a 
me convencer do que niio sei lei' portuguez.; a me convencer do 
que entendo os factos por .um p1•isma inteiramente differentc 
dos oútros; então, ou de que estou ataca-do de uma doença 

·qualquer, ou de que a minha intelligencia. está deprimida de 
tnlfúrma que tudo vejo, que tudo compr·ehcndo confusamente .. 
De outro lado, vou me convencendo de que S. E'x. ó o tmico 
que vcl com clareza. com intelligencia. 

o S!t. PAULO llll FnONTIN - E' o caso ele v. ·Ex. con~ 
sul1.ar um medico. 

O Sn. LoPES GoN(liiLVES- Basta-me consultar a V. Ex .. 
S~ndo um psyclliat.ra, acceilo o diagnostico de V. \Elx. 

O SR. Pi\ULO DE.l!nONTIN- Não sou medico, mas dal-u-hia 
com muito prazer si fosso Jormado cm medicina. 

O Sn. LoPllS GONOALVES - Julga S. Ex. que sou um 
homem de intelligencia confusa; mas, mesmo assim, vou dando 
conta do meu recado como posso, c fazendo justica a olarivi· 
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dane ia, ao luminoso cspll'ito de S~ Ex.,· á sabedoria que todos 
lho. reconhecemos o ao patriotismo de que ninguem duvida,,. 

O Sn. PAuLo DE FnoNTJN- Si itão é ironia, agradeço. 
O Sn. LOPES GoNÇALVES - Como me comprometti a ler 

ao. Senado as razões do véto· do Prefeito, vou fazei-o, pedindo 
para leitura a maxima attenção: 

« Srs. Senadores - Certo de que, si conhecesse to
das as circumslanc.ias que envolvem o caso, o proprio 
Conselho deliberària de maneira diversa, oppondo véto 
á presente resolução, autorizando-me a proceder á coo: 
branca, independente da multa estabelecida, até o fim 
'do corrente anno, dos impostos devidos pelos predios 
desta Capital, cujos processos não tenham ainda sido 
enviados para a cobrança judicial. 

. O prazo para a cobrança desse .imposto foi já exce-
dido pelas prorogações que pareceram razoaveis, aLton
dendo unicamente a que as concessões, em períodos an
l.criores, levaram ao contribuintes a facilidades e adia
mentos, La! como ainda succedeu dessa vez (quer dizer, 
no corrente cxcrcicio) . A verdade, porém, é que taes 
prorogações, mesmo por curtos dias, não se justificam 
e constituem um abuso a que é indispensavel pôr cobra. 

No caso presente, a resolução do Conselho assume 
até as proporções de . tremenda injustiça caracterizada 
por uma difl'erença de tratamento a contribuintes nas 

· mesmíssimas condições. · 
De facto, o que determina essa resolucão é que se

jam relevados da multa, dando-se-lhes o prazo até 31 
de dezembro, os contribuintes em ·debito, cujos· proces
sos ainda não lenham sido enviados para a co'branca ju
dicial. O favor não aproveitará ,assim, áquelles que, em
bora tardiamente (quer dizer voluntariamente) já mui
tos contribuintes têm pago impostos com a . mu!La, 
mesmo porque essa multa faz parte da receita munici
pal, hajam vindo pagal' o imposto eom a respecLiva 
multa, depois de esgotadc o prazo legal c as proroga
ções concedidas pelo Prefeito. Premia-se, pois; o con
l.ribuinl.c mais accentuaiiamcnte rebelde que, apezar de 
todos os prazos· prorogados, não se quitou com a Fai . 
zcnda Municipal. -

Ha mais. Dos vinte c cinco districtos fazendarios 
em que se divide a cidade, ,já foram enviados ajuízo o;; 
processos r·elativos a dezoito. Não o·foram ainda os pro
cessos dos· outros . sele rlJstrictos .. A estes ultimas só
mente aproveitaria a resolução, cstabclccondo unia dif
l'crcnça pcrfcif.amentc arbitraria o in.iusti:l'icavel, entre 
os contJ•ibü intes dos dezoito districLos, cujos processos 
l.iveram mais rapido andamento e os -contribuintes dos 
demais disl.rictos, cujas dividas a Fazenda não pôde 
processar tão prompLamenLo.» · 

Vê, pois. o Senado como é inconveniente o iniqua a pre
sente resolução, a que nego assenl.imonlo, remeltenclo-a ú de
finitiva decisão dos Srs. Senadores.> 
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Ora, cu creio que não pc\dc haver acto mais justo, gesto 
administrativo mais claro, que mais consull.e os inl.eresses da 
fazenda. municipal, que mais consulte o interesse publico, 
que mais consulte, emfim, os interesses do Districto E'ederal., 

Disse que o Prcfeii.Ó tem concedido diversas proroga
çõcs a esses retardatarios do pagamento do imposto predial, 
isto é um l'alco. E agora, Srs. Senadores, é que, depois que 
o Prefeito não pôde mais, como Poder Executivo, conceder. 
prorogaçõcs, foram· bater ás portas do Poder Legislativo Mu-
nicipal. . · 

Ainda ha poucos dias o Senado, por votação quasi una
nime, não' tendo sido .necessaria a valvula do terço para 
a npp~ovação do véto, mas JlilJ' maioria absoluta de 24 contca 
11, aprovou, rejeitou uma J•esolução que concedia a pJ•oro
gação de prazo para pagamento de licenc;as commerciacs. 

Ora, a h i está o precerJente. c niio seria .i usto pt•ocecler-se 
ue outra J'órma com os contribuintes elo impoRto predial, que 
são exactamente aqtwlles capil.alisl.as que mais asphyxiam a 
situação do povo que ncccssil.a alug-ar casas para· viver com 
suas familias. 

Não é justo que se contemple com excepções esses proprie
tarios que empregam seus dinheiros em prcdios, creando-lhes 
uma si tuaeão mais vanlajosa elo que a do negociante, que lucla 
com mil difficuldadcs. com a nscillação do cambio, desvalo
l'izac;ão da moeda e a propria cat·esl ia do,; pt·edios que occupam 

., com suas casa,; commericaes. 
Ora, lendo o Senado deliberado, em sua sabedoria, apó~ 

o estudo da~ mzões {lo vrJto elo Prefeito, ,iuslil'icadas pela in
significanl.e palavr·n d!J oraclm· a occupar nesl.c momonl.o a 
tribuna, qtw aos com,-.mrciantes não seria licito, depois ele 

. consl.anl.cs proJ•og·al,)ü'es rlc! pr·ar.o, pbtcr do lcgi~lal.ivo muni
cipal semelhante ravrn.·. torna-se injusto que, tratando-se agora 
de propriet.aL'iM, cm regra, homens abonados, homens ele I'OI'- , 
tuna, que empres·am seu;; capitaes üm pr·eclios para a J'CJHia, 
sejam el!es br.nc!'iíiia·dos com prcl.erição dessa classe conser·
vadom, que fi a classr commere ia I ou dos negociantes. 
- 'rodo,; os SJ•s. Senadm·es sabem que o proprietario, espe

cialmente o do Districto Federal, não tem tido limites na 
nggravação ele alugueis dos predios que ol'l'erece parn hahi
ação. Ninguem póde pôl' ilm duvida que a situacão do pi'O
!JW WO~ ll1nl onb '01U'C)O.WLUlUOO Op '(l ,ltl!llll!~. (! 01)U CJ[.JTIFI•Jrl 
c ifficuldadrs, em J'avm· rle cuja classe o nobre SonacloJ' pelo 
Districl.o Federal apresenf.ou brilhantes merlirlas de cmergen
cia, com grande paJ•te ·das quaes, como Rolaf.or r ScnadoJ', tiye 
de conocrrlnr. rr,jeilanclo muilas oui.J•as que eram inconst.il.u
cionar.~ .. 

. V~. pois. S. Ex. que faço ,iusliça ao seu ospiril.o lu
minoso, embora se,in cu sempr·e o espirita confuso, o espiril.o 
das trévas, que não percebe os factos c procura llaralhal-os, 
não sei mesmo para que rim. · . 
· Ora .. Srs. Sonar:! ores, quem ,falia com esta · isenção de 
animo, quem ar·s·umenLa pcmnlc o Se'nnclo com prccerlcntes 
desta natur·eza, ·quem· arg·umenl.n com a lei, ·provoca mesmo 
uma prova em cont,l•nrio de que a Legislatura Municipal l.cn ha 
compct.oncin. prJ•nnl e a Lei Orgnn icn rln. Dislricl.o, para relevar 
multas e conceder· proroga~.õcs. · 
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. Srs. Senadores, cas·o concreto, no caso serão beneficiados 
apenas os ~ontribuintes de certos districtos fiscaes, cujos pro~ 
cessos não foram, ainda, a .juizo pela. affluencia do sorviço . 
ficando sob o gladio da justiça, sob a acção àa multa os con~ 
trilm intes de 18 districtos fiscaes, cujos processos já estão em 
andamento. 

Pergunto ao Senado: procedeu ou não correctamente D 
Prefeito, tendo , em vista a disposicão imperativa do ~rt.. 24 
da Consolidação' n. 5.160, de 8 de marco de :19M, que lhe d(, 
IJOderes, que o obriga mesmo a suspender a execução de leis 
contrar:as ás normas administrativas•, o nobre dc!Pos:itario 
dn confiança do honrado S1·. Presidente da Hepublica, o nobre 
Prcfei to do Districto Federal'! Procedeu ou não correctamente, 
legalmente, com toda a isoncão de animo a Commissão de 
IConstituic;lio, que l.inba deantc de si um facto desta natureza, 
que. argumentou com um precedente ha pouco aberto nesta 
Casa? • _ - . 
· Sint,o muito que 's. El':. não penso como cu, principal
mente no caso particularissimo cm que me encontrei do não 
aparleal-o, afim de evitar um discurso late~al ao seu em de
fesa tio parecer da Commissão de Constituição. 

Não quiz constranger S. Ex. n que com isso, a mesma at
tilude, ou, ao menos, a mesma consideração que costumo dis
pensar a S. Ex., que muit.o respeito, acato e venero,, por sua~ 

· vi1•t.udes c qualidades: . . 
O Su: PAULo DE Fno~·ri:>~ - Muito agra'dccido a V. ·E'X. 
O SR. :LoPES GoNÇALVES - Sr. Presidente, a. Commissiio 

de ConsW,ui,•ão não pódc concordar com o ponto de vista. do 
nobre Senador. Pede ao Senado a approvac:;ão do seu parecor 
c. consegu intemrmt.c, a do ·ot!lo do .Pre!'cHo .. (.Uuito be·l(l.; •m'uito 
bern.) 

O Sr. Paulo de Frontin ( •) (pa.1'a ttma explicação peS.I'O(tl) 
- St•. Prcsidcntu, quando r.u disso que o honrado Relator, 
eminente Senador pelo Estado do Amazonas, estava cm um& 
confusão, não tive absolutamente o intuito de melindral~o.., 

O Sn. Lor>Es GoNçM.VES - Não me melindt•ci. Estou me 
explicando.. · 

O sn·. PAULo DE FnoNTIN - Essa confusão é evidente e 
vou mostl'at• ao Senado os motivos da minha affirmativa., . 

O imposto predial é cobrado .em duas épocas dotormi~ 
nadas: nos mezes dG março c setembro. De&de o momento que 
:não é pago na occasião da cobrança, ó entregue a funcciona~ 
rios da Municipalidade denominados - cobradores. Perante 
esses . effect.ua-se o pagamento com uma multa mínima, riu.: 
rantc certo per iodo. e, depois, ainda com. o accresoimo de :>u
tra mult.a, si excede esse poriodo. Só depois . do terminados 
esses prazos, que não toem na lei uma data precisa e que 
dependem· de uma multiplicidade de oiroumstancias, é que 
a Directoria. da Fazenda Municipal organiza a relação dos im.; 
postos atrazados o remette os processos ao procurador dos 
Feitos da Fazenda Municipal, afim de que se dê cumprim'iinto 

(') Não foi revisto .pelo- orador. 
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ao cxecuL!vo municipal, isto é, ú cobrança executiva des~es 
in1postos .I · · . 

Ora, a confusão rln nnbrn Senncli'ir a que me referi está. 
úm quo a medida aproveita a todos, si bem que mais a uns 
o menos a outros. A l'azão ú muito simples: quem não pagou 
o imposto do HHS, just,amente o enviado ao executivo mu" 
ni!Jipal, não ponde pagar o referente ao anno de ·1919, ou ao 
armo d•l :l\l21l o 1\121, porque esses impostos só poderão ser 
recebidos depois do pag·os os relativos ao exet·cicio do 1918 ,, 
Quee iRso dir.er qna todos os devedores do imposto· predial 
são favorecidos ·pela resolução do Conselho que permitte a 
sua· eobrmwa af.é o fim do exercício, sem multa, dos· impos
tos deste anuo, que ainda não foram rcmettidos para cobrança 
executiva., 

Só mente para· os que · .iá . estão cm cobrança ·executiva 
'é que· haver:!.· nma. poqnPna desigualdade, o. que não impe
dirá que os interossados se diri,iam ao Conselho .Municipal e 
consigam .a modificação, nesta parte;· da resolução vetada .. 

Então porque ha um pequena desigualdade segue-se que 
não ha,ia um hencficio geral e que o Conselho . .Municipal não 
tenha nttendido cm uma medida corno esta, que é de emer
gencia, a situaç.ão prc<mente actual, que nãq attinge sómentP, 
como S. E:r. suppõe, aos proprietarios abonados que não pa
gam impostos; porque estes .pagam, salvo qualquer ·pequena 
excepção , mas aos pequenos proprietarios das zonas ruraes '! 

Sendo o imposto pr~dial, representado por urna pequêna 
importancia ele alguns mil réis, muitas vezes menos de dozo 
mil r~is,. tecm esses pequenos proprietarios de vir á Prefei
tura fazrl'r esse pagamento, gastando muito mais rlão só nas 
viagons como nos pre,iu!ws· decm·rentes da demora .para effe
ctual-o, do que toriam de dispendcr no pagamento do proprio 
imposto. E' um dos defeitos da organização municipal a fór
ma por 'que se faz o pagamento do imposto· predial, obri
gando a esses pequenos propri etarios a virem . t\ Prefeitura, 
quando,' se podessem pagar nas agencias onde residem, não 
teriam nenhuma difficuldade c estariam isl)ntos das despmms 
quo resultam. da obrigação cm qno estão de virem t\ Profei-
tura para cffccf,uarem . esse pagamento.. · . 

. . . 
O hom·ado rr.proscntantc do Amazonas não conhece qual 

a situação -desses contt•ibuintes. não sabe a difficuldade com 
que ellcs ln tnm. Muitos são annlphabetos, outros. pouco exp~
rientes, não sabem qual o empregado a que· se devem dirigir, 
p1•ocm·am nm despachante, quo nem scinpre sabe encaminhar 
a questão. nn quando a encaminha obriga..:os a uma desrlezn: 
muitas vcr.cs ig·ual ao imposto que teem do pagar .. Dil modo 
que preferem doixm· nccumulnt• t.res, quatro e cin'co an:nos 
para se1~. pago t.ndo do uma vez. . . · 

O mesmo. se dtí. com os :foros .. Quer os municipaes, quer 
os fodcrnes, esses foros são geralmente de 3$ por· anno .. 

Ora, ningumn quer perdet• um dia inteiro para pagar :um 
foro de trcs mil rt\is: por isso muil.os preferem deixar osso 
Jlagnmonl.o para o momento da i.J•anst'crcncia da propriedade., 

· Foi poi· esl.n rnr.iíil que o ConMlho Municipal, attcnélcndo 
ns interesses dos pequenos propl'ietnrios, daquelles que lutam 
com difficnldados, duqnelles ct,u" necessitam aer. auxiliados, 
necessitam de unu1 mcclidn do-- emergencia, tomou essa re~o
lução .• , · 

' \_, 
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Do motlo algum pôde hàvot· incoherencia de minha parte, 
PCJrquant.o ha dias combati e votni contra o vt!to do Prcf~ito 
relativo ús licenças' para commerciar: 
· O SR. LOPES GoNÇALVES -Eu não disse que V. F.Jl':. era 

incoheren te. · · . 
O Sn. PAUW Dlil .FRONTIN - Considero, Sr. Presidente, 

muito mais. importante a resolução do Conselho Municipal so
bre !mposto~ prediaes do que a outra relativa -ás licenças 
para negociar, porquanto se tratava .de negociantes que teem 
necessidade de pagar as suas licenças, que estão habituarlos · 
a esse serviço, r·esidindo a sua maior parte no centro da ci
dade ou pelo menos nos suburbios. O mesmo não se dá' com 
o imposto predial, cujos contribuintes, em grande numHro, 
l'esidem no extremo de Guarntiba, Campo Grandll, Jacarépagu!\ 
a outros tantos pontos distantes, sendo obrigados a vencm•em 
uma· série de difficuldades, ue vexame$ e· a fazerem despezas 
elevadas para· effectuarem o pagamento· aqui ria Prefeituz·a. 

penso qUe o Conselho Municipal merece, não só de mim 
como de' todos o~ rcpl'esentantes do Districto Fllderal, no Se
nado c na Gamara dos Deputados, o.mais amplo applauso. 

Consideramos esta medida como uma medida de emer
gencia de toda a justiQa e o Senado poderá approval-a poz• 
dous terços, certo de que os interesses do Districto Federal 
são mais conhecido~ dos seus representantes do que dos de
mais representantes da Nação. (i'l·uito bem..: muito bem..) 

O Sr. Lopes Gonçalves - Sr. 'Presidente, deseJo apenas 
dizer ao nobre Senador pelo Districto · Fedc.ral que não- taxei 
àe incohcz•enle o. seu procedimento. No' meu disl}urso não 
consta issq. Disse que o Srmudo'· devia màhtor o ,precede11te. 
p::ll'a ser ·coherente com o voLu que r•eeusou a ·proro'gação do 
r. ralo para pagamento das· lieenças commel'eiaes. 

Não tem l.nmbem r•azão S. Ex. quando rliz que a .resolução 
lrm ern vi~ta auxiliar 'iWOpz•ir.lar•iO's volwes. A l'esolução não 
t'a2 1·esü•kção nenhuma. · · . 

AclmHtindo que o pz•11pri-r.tario pobre dos suburhios en
r.onLt•e embat·aços no Jlag-a.mento dos imposLI}S, não· fiea resol
\'idà a quostü·o. Neste caso, deve o Cons~Hw Municipal esta
hr.lccer medidas que facili.tl'm o 'pagamento ... 

O SR. PAU!.ll DE l?RONTIN - 1\li,nora, pelo monos, as cliffi-
culdnd~s. · · · 

O Sn. LoP1':~ GoNÇALVES - ... pl}rque, ;mesmo que esta 
disj}Osição seja approVada, pelo Senauo, o que não é de es
peJ~~tl', as dil'ficuldades continuarão. A !'CSo,lução não resCIIV>e 
a questão, uma voz que as dil'fieuldlldes são devidas ao meca-

. Jlismo burqcvalieo, ao mecanismo adminisl,!lativo, DeveJ•-se
. h iam votai',· enlüo, leis que faciJ,itassem o pagamento deis ~m-
poslos e a respectiva cobNm~.a. · 

Hopilo: a deUbera~iio do Conselho não faz disLint:çii.o entre 
o~ prOip·rietal'ios ricos. ubas.ladcJs. ·que empregam dinheiro na· 
cónsLrucção de predios, e os propúeta-Pios 'Pobres, que possuem 
ra-sas pequenas para a sua propria habHaçiio. . 

O SR. PAUW DE FHoN•r!N - Os J'icos j:í pagaram, os 
pobres ainda niio o' pndornm falcr'. . 

O SR . .J.OPES OoNÇALV~Js - A- pesolu~.ão não i'az dis
tinc~ã:o. Si este foi o ponto ele Y·ista do Conselho !llunicipal, é 

( ·. 
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de ~amentar que . nas aguas. dos pequenos . .proprie~rios quoe 
J:n:~lf.nm as •P'l'dpl'II\S caga8, Sigam OS priJI!ll':ICLll:l'IOS l'ICOS, pos
Sl,UdOres Qc grandes habitações, oreLardaLat>ios, que leem o ba
J:uto de prolmlar o Pfr3amento do imposto. 

O Sn. ·PAUJ.O DE FnoN'riN - Não apoiado; póde •haveor 
uma excepção ou outra. . 

O Sn. o:úoPES.GoNÇALVEs- Não é de justiça que assim se 
proceda, ·quando se trata de contribuições necessa·rias ás des
pesas a que a oPrtlfeitura 1\luni,ci·pal está obri,gada. 

:b~' o qu·e Lenho a dizer " S. ·EX., salientando a circum
'stoancia de que não o juls'o incoheren~le; pelo contrario, o nobre 
Senador é para mLm um espir.ilo que níio tem incoherenciao~. 
sem Jalhas, sem arstas. . . o · 

O Sn. PAurJO DE FMNTIN - Muito agradecido a V .. Ex. 
O Sn. LoPES GoNçAI.VEs - ... é um espírito luminoso. 

, IMúito bem. Muito bem.) 

. O Sr. Sampaio Corrêa ( •) - S1·. Presidente, pela pr·í
meira vez nesta Casa solicito a palavra para· discutir um 
~>éto dv Sr. Prefeito do Disl.rict.o Federal tt resolução do Con
~clho Municipal elo Districto, que tenho a honra de represen-
tnr· no Senado da Republica. .. , 

Não fOra a circumslancia do meu eminente amigo, Sr. 
Senador Paulo de l!~ront.in, haver declar·ado da t.ribuna C{UC 
todos os 1;epresenl.antes do Districto dão apoio á resolução 
votada no Conselho Municipal, não viria eu, com a minha in-

. compotcncia (não apoiados), <)ccupar a aUencii.o do Senado 
nMt.c parl.ieulaJ•, afim o de confirmar a declaração a que !llludi. 

Penso, S1•. Presidente, que absoluta ra~ão assiste ao ii
lustre repJ•escntantr. do Dist.J•icto Federal, Sr. Paulo de 
FJ•onl.in, defendendo a delibcracão votada pelo Conselho desta 

· Cidade, por isso que ella attenrlc a necessidades inilludivei~ 
dos pequenos proprietarios, daquelles que residem, em geral, 
nos opredios de que são proprietarios, e que não puderam, no 
momento clevidn, .pagar os respectivos impostos á fazenda mu-
nicipal. . ~· 

O SR. LoPES Go,NÇALvgs - A resolução não faz distínccão 
entre o proprietario abastado e n proprietario pobre; níio fag 
dist.inccão entre a zona urbana c a rural. Quem fez esta dis
tincção foi n Sr. SenadO!' Pau lo de Fron tin. 

. O Sn. SAMPAIO Connu•- A resolução não d'az distinccão 
· cmtre o ·proprief.ariQ aba~tado e o proprietario pobre q@ re~ 
8ide no pJ•edio 'qnc po~suo, rli1. o honrado Relator, Está ó 
uma verdade que nn não conteRt,arei a S. Ex. Mas nem por 
i:;os deixa de ser vtmlad(), - não vigorando a disposição votada 
pelo Conselho, Mnnicipal, -., que nó~ iremos contribuir, nesta 
(;poca de apcrt.uras g·oraes, para escorchar o pobre, simples
mente porque algum• rico~. exploi•ando, I nlvez. a flitunção, 
collocam-se no lado do pobre ... 

O Sn. P.WLO DE FnoNTr,N -Apoiado. 
0 Sn. SAMPAIO CoRnJ~A - . . . para COiilCJ' um beneficio 

que devemos dar ao ui!. imo ·e não elevemo:; consentir ao pri-
j ,/ 

( •) Nú(! fol rcvistq pelo oradQI:. 

• 
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moiro, sinão quando ~o mos : obrigados a · acceit.al-os, 'envol .. · 
vidos na.· grande massa geral. . 

Si a rosolur.-ão não distingue 11 porque olla não _p6do dis~ 
l.inguir; mas, om eonscicncia, nã.o podemos fazct· dist.inccões, 
·para flJ•cjudieat· os :l'mcos em beneficio dos fortes . .(!Apoiados.) 

O illusl.re Hclatüt' da Commissão a,prescntou precedentes 
ilfl Senado, rir vota1;ües r.m ~onfido cont.J·ario ;\ da rleliborar;ão 
(]O Conselho Municipal. R. Ex. permif.f,irá que eu iambem 
nprcsent.e ao Senado dclibcracõns desta e da outra Casa · do 
Congresso. sanccionadas pelo Sr. Prosidentc · da. R~publica, 
nu pelo Poder Executivo, que visaram. todas. ob,Lect.Jvo ana~ 
logo áquclle qufl a nisolução imrrrgnada por S. Ex. Lambem 
rretondc alcanl)ar. . · . 

Lembra-se o Senado de qrtc, ha mozes ·pnssados, dcante 
dn •situa(lãO a fi'! icl.iva de /orlo o commcrcio das nossas praças 
importadoras, resolveu o Congresso Nacional dispensar o 
pagamcnt.o de armazenagens n vario.~ negociantes que tinham 
as suas mercadorias depositadas nos armazens das Alfandegas 
e que não haviam. po1· via de regra, podido. .ret.iral-as em 
l.cmpo habil, cm virf.urle das difi'iculdadcs financeiras, gcraes 
o de cnda uin cm parf.icular. · 

o Sn. r .. oPES Gr)N:çAT,VES - Foi por outros motivos: .pela 
o~cillacão do cambio,.. pelo alla do dollar. 

O Sn. SAMPA!o Coom1:A- Queira o meu prezado.amigo e 
col!cga ouvir . 

o Sn. r .. oPES Gtr!(ÇM .. VEr:l - Estou ouvindo . 
O SR. SAMPAio Conn~A - Emquantf} os negociantes re

tJ!amnvam, rmquanto n ambiente rfoi preparado para que a 
voz do commcrcio fosso ouvida nas duns Casas do Congresso, 
muHos, aqui como cm outras terras," aqui como em outras 
praçar.. mniLos commflr•ciantcs, r·cpito, que .podiam pagar 
floixar:im dfl o :fazer no momcn to opportuno, porque aguar~· 
davam a vof.a\:.ão dfl· uma .Ir.i que iria beneficiar a·· todos · 
aquellrs que. at~ a r! ata da- lei, c sem excepção,· não- tinham 
ainda retirado ns srrns mo!'car!hrjas 7los armazons das alfan-: 
dcgas... · -

· O Sn. PAur.o DE FnoiNr:rr,N - Qualquer gue fosse a ·causa; 
plHlfl~scm on ·não pudessem pagar os impostos. · .. 

O Sn. ~AifPAJO Conmh - . ~ .· por -cau::;as varias, di?. 
·v. Ex., nluJI.o berr.1 . 
. · · · Evirlcnt.cmcnlc. o · Congrflsso ··Nacional nãO. podia ·deixar 
f!O ·yolm· a lei quo votou, ;;cm r!istinguir'nella o indiv.iduo que 
pocha pagar daquollfl que o não podia; do tal sorte, foi tambem 
honcficiado o commm·oianto rico que agnardoü uma ·solução, 
q11o cl!c sabia inevil.avol, para !mneficio daquelles que não 
podiam snt.isl'awr. no mnment.o. ·ás cxigrmcias do fisco. E 
nom· por isso· o Senado da República deixou r! e votar a dis
. pensa de armaxenag·cns,' qrre tanto beneficiou· ·o nogociantn 
qur. não 11odia pagai-as como :\qucllo que podin effeot.uar o 
pagamenl.o r!rmt.ro rlo prazo legal. · 

. -0 Sn. I"oPES Go,NçAr.vJ's - Os motivos :fanam outros. re
pilo.,, Foi a oscilla~lüo do cumhio o a aH.n do dollm• .. 

O Sn. SA'M.P.\JO ConRftA - os· mot.ivos foran;~ outro~, al.., 
lega o. nohm Srmador, !Relator do pa1•ecor, . 

Quae~ ÇHí ~Uti:()S m!)~iv()~ \l . · 
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O Sn. LoPES Go.NÇM.ves - '!'orno a repetir: a oseílla()ãO 
do cambio c a elevação do do !lar.. . ._ 

O Sn. SAMPAIO Connrh - Os motivos, quacsqucr quo 
fossem, assentavam. :prH' l'rl!'ça, nas difl'iculdarlcs de e1'i'ectuar 
o pagamento em l.cmpo habil, de part.e daquelles que deviam 
:l fazenda nacional e no momento estavam em apcrl.uras. Taes 
difficuldades, si, em um caso, decOJ•riam da baixa do cambio, 
cm outros, como neste que ora sr, discute, · por exemplo, 
podem ser ainda consequencins indirectas ela propria baixa 
do cambio, que tl t.odos asphyxioll, da siLullção financeira 
geral, que tanto 'a1J'fr.cl.a ao· commm·cio, como ao productol', 
como .ao pr•opriel.ario, como em gemi, a todos os que t.eem 
noccssidade de viver rio pi'Odncl.o rlo sou trabalho, .ou rla 
renda do sou capllal. 

o Sn. T.oPEH Go.N(:.-Ü.vJ~S - 1\fas l1a a lei organica . 
. O Sn.· SAMPAIO ConntA- Esta é que é a verdade. O meu 

honr·adn . o prezado· colloga, c1r,jo LalonLo c .r:raparo tanto 
admiro ..• 

O Sn. LoPI'S Go.N(:.\T.vEs.- Muito agradecido a V. E:x. 
O Sn.. SAMPAIO Conn~A - . . . est.:t prestando a mim um 

enornlll servirJO com o~ seus apartes, desviando a minha at
tencão, OI'il para um argumento, ora para ouLro, e estou 
tendo o prazer de rlestruir todos os argumentos. de S. Ex., 
um a um, apresentando vnrios exemplos, que contrariam a 
Lhese aq11 i sust.cnlada pelo mrm brilhante col!ega. 
· · o Sn .. LoPJ~S GrÍ.N(:M.VEs - V. E:x. é que .Pensa que os 

cs\;'1 rlostrn indo. 
o Sn. SAMPAIO Cqnn~A - S. Ex. abandonou a estrada 

QtHl esta vamos ambos pcreorrendo; indicando~ me uma terceira. 
Convida-mrl a pnrconer em sua companhia, este novo cami~ 
nho; accoito 1 com immenso prazer o convite do nobre Senador. 
pelo que peco repr.f.ir o apar·fc. qnr Ro rrferr. a materia novn; 
e ql.!.f'_ inJ'rfizmrnt.r. nfin pude niivir·. 

O Sn. LoPgs GoNçALVes - V. Ex. poderá demonstrar 
com a .Lei Organica cm punho que o tConsctho Munieipal 
pódc votar· t·csoluçõcs pror·oganrlo o prazo para pagamento 
d~. impoRlns. nu qur lmn compel.cncia para relevar multas'! 

O Sn. SAMPAIO Conm~A - Vil V.. Ex .. Sr. President.e, 
vu o Senndn que o illuslt•n rep!'rsnntante do Estado do Amazo~ 
nas, na ve,t•darle, alJwe-me uma (t.ercah·a picada nfl\lt.e as
·9UmpLo cmarnnharlo. par·a qull nós ambos a percorramos. 
Eu acompanho S. Ex. com esta pnrgunta: Onde, na Con~ 
stit.u içfio . da· Ropubl ica. n fllsposil'.iv.:JI. t.áxat.ivo r. expresso, 
que permitl.o 1t disprmsu d.o vasramnnr.o de l.axa.;; das arm:rzo~ 
nagrmR C(Jbrnrla~ p1~lns All'nnr:lcgns ? (Pau.sa.) , 

0 S.n, flAtJLO DR FRONTIN - Muito bon'l. · 

· 10 Su. SAMPATO CoRRI~A - Evidonl.omcnt.e. a Lei OJ•ga
nica do Di.;;f,r•il\f,o Fllrlr.r·al csl.al.uiu a~ 1•r.gras gorae~. dentro 
das quuos os pnder·es Executivo a Lcgislnt.ivo muuioipaes 
devem n podllm agir. E ~o niín 1!\t nen4nma disposicií:Y que 
impeça o Poder ·Ln;;islativo Municipal de rloliberaT' no sen
tido om. que o fez. no caso cm debaL11; se nada impede ao 
Conselho Municipal di.' :voi.n1· a àisposiçlío cm estudo, ·não 
ha uecesaidadc ,.... (.parece-me, a mim P.elQ menos, a mim 
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que não sou versado nas questões de direiLo corustitucio· 
na!, Lão bem e~planadas por .S. Ex. nesta casa) - de ci
tar no caso a nusencia de taxativas dispo'Sicões da Loi Or-
ganica do Distric.to. . • · · 

O SR. LoPES GoNÇALVES -Essa observaoão prevaleceria, 
so houvesse paridade enLrc ·O Poder Legislativo Municipal 
e o Federal. · 

O Sn. SAMPAio Connll:A - A deliberação do Conselho 
l\Iunici·paJ, neste · particular, se não assenta em nenhuma 
d isposicão expressa da Lei Organica, tambem a esta não 
contraria, em absoluto. Este é que é o .facto. 

Jul~u S. ·Ex. que eu viesse ·discordar, com .a Lei Or
ranica cm punho, mJstrando dispositivos que expressamente 
aut.oril!assem a deliberRCüo ~unicipal de que se trata ? 

Não, Sr. Presidente; ao contrario, concordo com S. Ex., 
mas para chamar a attenção do Senado para este ponto:. 
Na Lei :Organica ·do District:J Federal nenhum dispositivo 
exisLe •QUe• impeça o Conselho ·Municipal de proceder da 
fórma por que o fez. · 

O Silo, PAUT.O DE FnoNrrrN - Muito bem. 
O Sn. LoPES GoNÇALVES :_ Ha .o a~t. 24. 
O Sn. SAMPAio Connll:A- Esse art. 24 ..• 
Pe(.lo ao meu nobre coHega a bondade de permittir que

bre cu um pouco as normas parlamentares, passando de in
. t.orpellndo a interpellante. Confesso, muito á puridade, que 

não conhe(.lo tão bem quanto o honrado' Senador todos· os 
cnpituloA, artigos, paragraphos, numeras e alíneas da Lei 

. ~ganica do Districto Federai .. S. Ex., o nobre .Senador pelo 
Amazonas, conhece este assumpto a palmo, e no mappa geo
graphico que l.ern percol'T'ido ,sabe de Lodos os acci'dentes 
do solo ... 

0 Sn. LOPES GoNÇAI.VES - Não sou engenheiro. Não 
vou ao sub-so·lo, fico t\ superfici e. 

10 Sn. SA!ItPAro CoRR~ - · •.. e, nestas conclicões, po
deria dizer ao Senado sobre ·n que dispõe o art. 24, a que 
acaba do se .referir. · 

O Sn. LoPES GoNÇALVEs -Vou di~er. O art. 24 da Lei 
Organica impõe ao Prefeito vetar leis e resoluoões que· ~a
rem contrarias, <á ConsLil.u i cão, ás leis fcderaes, aos interesses 
dos outros municípios, contiguos com o Districto Federal, 
que forem c:mtrarios aos interesses dos Estados e aos in
teresses do proJ)l'io Disl.ricl.o. Definindo o que sejam inter
esse~ rlu Disl.r•icl.o ·Fedr.ral, ·diz claramente a segunda parte 
do art. ~": todo e qual-quer acto do Conselho que attente 
contra as no!'mas· administrativas, estabelecidas na lei geral. 
Ora, uma reso]uoüo dessa natureza altenta contra a norma 
admiJ1i~trat.ivn qual é a cobrança do imposto denlro . do 
cxerc10ro, e por· eonseqnr.ncia, Mm as mult.ns que a propria 
lei do ':rrl}amcnto previp. 
· 9 Sn. SAMr>Arn Connri:A - Agradooo a V. Ex:. a infor-

m tiCIIO. "' · 

O .Sn; LoPES GoNçAJ.VEs - Citei o texto da lei. Se olla 
cstn errada, niío sou o culpado. 
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0 SR. PAULO DE .l!'RONTIN - 0 qu-e está. errada é a in
~erpretacão. 

O Sn., SAMPAIO ConRJ1:A - Ou1vi aLt.cnciosamentc o aparte 
longo, clnl·o e preciso do nobre Scnad•or pelo Amazonas. Essa 
e;xJPlicação, ·POI' mim solicitada, longa, precisa c clara, repito, 
pódc ser dividida em duas partes. · 

Como o Senado viu, S. Ex .. cit.o11 de memoria, (e eu es
perava que S. Ex .. o fizesse tão tlcl.idamentc, corno o fez. 
com absolutt~ fidelidade - tanto esl.tl habituado a perlustrar 
esse assumpto -) toda a disposição .db art .. 24. Na segunda 
parte, porém, S. Ex. J'oi obri·gado a J'CCOI'rei· a um cora:. ou 
a um «logo»; forcando, assim, uma conclusão que não cabe 
nas PI'emissas. Esse louo não é do artigo ..• 

O Sn. LoPEs GoNÇALv~::; - Citei unicamente o .texto da 
lei. · 

O Sn, SAMPAIO Conni1:A - ... esse lor1o decorre da inter
pretação por S. Ex. attribuida ao t.exto da lei. Se me Ido 
l'alha a memoria, S. Ex. d•is~e que ao 1Pre1'eito. cumpre 

. v.:tar· cm varias hy.t>nt.hcsos, de que iJCm l.odas são applica
,,cis a rt•aicr·ia, na opinião de S. EXI. No caso em debate, a 
l'esoiui)â.o municipal. não pódc ser mantida - a opim:i'l 
amda é de S. Ex. - pot'(lue contraria os interesses do Dto
tricl o ... 

'O Sn. LoPES GoNÇALVES - O artigo del'ine o· que sejilm 
O ti int.ero~~ es do Di~t.rict.o. 

O Sil. l:iAMPAIO CoRIIÊA - ... definidos em um outro a,-
flgo ... 1 

· O Sn. 1 ( I'ES GoNI)AL.VF.b - Em oulro não; no mesm". 
() :::n. S.\.-.lPAtn Cotmt~A - ..• definidos no mesmo artig•·, 

cbrrijo, para guadin e vict.oria de· V. Ex. ·Mas, para o 
honrado Senador, Sr. Presidente, os interesses do Districto 
ficam · feridoB sempre que a disposil}ão... ' 

O SR. LoPES GoNCAL.VES - Disposição, não; resoluçii,('· 
O Sn. St.l\ll'AIO .CoRI~ÊA - •.• sempre que a resolue,:.ão -

muito grato a V. Ex. pela emenda ~ fôr contraria ás nor-
mas administrativas estabelecidas em lei geral. Qual a nor
ma administrativa prescripta cm lei geral, que é, no caso, 
.contrariada ? 

O Sn. LoPES GoNÇALVES - 'O orcamento é ·lei geral, que 
obriga a Lodos. 

. · O SR.· SAMPAio Con.tt~\ - O orcamenLo é lei geral que 
obriga a l.odo~, mas, não se t.r·aLa de dispe.nsar nenhuma dis
posição da lei do orcamenLo. 

· O orcamont.o municipal manda cobrar, nem podia deixai' 
de fazei-o, o imposl.o predial. 

O Sn. LoPES GoNÇAl.VIlS - Sem multa. 
O sn: SAMPAio Contul:A - A resolução em debate dis

pensa aponaR a mu Ha que pesa sobro os retardatarios no 
pagamento desse imposto. Onde, portanto, está. ferido o :P·rin
oipio a q.uc S .. Ex. allude? Onde affectada a lei do orca
;mento municipal T 
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o SR. l~OPES GoN~:ALVm; -- Uma lei esLabolcoou a multa 
oo1no ponnlidadu. 

O .Sn. SAlvlPA!o Comtli:A - Essa :Penalidade não é da lei 
uo orcarncn to. 

· O Sn. LOPÍ>s GoNÇALVES ,..-E' de uma out.ra lei • 
O Sn. SAMPAIO ConR11:A - Pcrfcit.amentc. E' de uma on~ 

tm lei, que não a do orcarnonl.o, e que pódo ser revogada po~ 
uma outra. 
. O Sli. •LoPJls GoNÇAJ~VEs - Não' pó'de, porque 6 uma lei 

. geral. 
· 10 Sn. SAl'vtPMo CoJUuh - 'Mas; Sr. Jlr·eshlenLe, a dou~ 

!.!' in:l do honrado Senador nos levaria á atLitudc de homens· 
que fazem uma ·lei uma vez e ficam. como sBllvagens, assen
tados ú. beira do caiuinho, vendo a civilizaQão passar no lado 

· lriumphantc em cri.minoRo e re!J·ogrado respeito a sua lei 
que não evolue. que não traduz as necessid'adcs ou cxigcnoias 
da época cm que vigora, a uma Jcgisla<:ão que não evolue 
com o povo· ,pam o qual foi feita. O .~narnismo das leis 
dcsappnrecc, dcante ela doutrina Lão erradamente pregada por 
S.· Ex., dyuamismo que é .. a vida das nacionalidades. 

0 Sn. tP,\'llLO Dll FnoN'I'lN - Arwiado . 
O Sn. LoPEs GoNQAT.VJ;s ....., Hclla resolução essa que' prc

n)rJia os rcLardaLarios, os rccalcit.rantes no Cl\mPrimcnto dos 
seus deveres. 

O Sn. SAMPAIO CmtnflA - O aparte de V. Ex., !voltando 
ao nosso ponto de partida. mais me convence ·de . qne não 
estou em erro. Mas, Sr. Presidonte, · observo que estou, não 
só_, :fat.igando ao l10nrado ReLator, como tambem a todos o·s 
S.cnadoros. (Não apoiados ueraas. ) 

-o Sn. LoPils GoNÇALVEs - Não apoiado; estou ouvindu 
V. Ex. com o maxirno prazer. 

O Sn. S.\Ml',\lO Connf::A - Pcr1o que' me perdoem c quo 
accoitem como djust.ii'icn.t.iva da rninha presenca na tribuna o 

. facto .do. ter si o. quasi nominalmente citado pelo meu em i~ 
ncnl.e amis·o, 81•. S'enador Paulo de Front.in, c, mais ainda, 
a, ci.rcumstancia de me cumprir o d1over de não deixar passar 
cm julgado uma consideração adduzida pelo illustrc Relator. 
do parecer que ora se discute. 

' . 
O Sn .. l~or>Es GoNçAJ.vEs - Ninsuem IPÕe em duvida as 

lJUas intcncõos de V. Ex. Sou o Pl'Í:meiro a reconhecei-as. 
O Sa. SAMPAIO ·CoRJ\11\ - Reconhecendo, eu igualmente, 

·as Mas· iillen~1õcs do V•. E."':., peço a attencão do Senado para 
o seguinte :facto, que ó de ordem geral, que -cada um do nós 
conhece, :que estamos todos habituados a observoar diaria
mente na nossa vida publica·. 

A obrigncão de pagar impostos om ·determinados prn.zo~ 
rí g·r.wal para todos os contribuintes. Nem ·todos, porém,· po
dem salisfazer promptamentc ús exigencias 'da lei, neste par
t~oular. Os oU'P-ilaUstas, os grandes proprietarios, os :homens 
:r1oos, csr.cs, som:pro t.eom sobras .nara ·nttendcr ás re
olanlaQÕo.s dq fisco. Além de spbras, "tee)ll interesses, de .or:-. 
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âon1 material c de ordem ·moral, que os conduzen'i .ad ·exacLo 
cumprimento das leis ele iln.[losl.os; Laes interesses assenLam, 
todos, na ;necessidade, em que so encontram, de evitarem a co
bJ•anca eXiecutiva que lhes abaia o credito, de' que vi!Vcm c 
de .que não podem pJ·escindir·. Não 1l 3f>Sim, Sr. Presidente, 
.o caso do pequeno propriclal'io, .que habila mod'esta casa, 
adquirida a cusla de .econornias de longos e longos· mmos de 
ai'auoso trabalho: estes são os que luta,m, os que nem sem
pre vencem, a tempo de impedir a ruina da familia, abrigada 
sob um, tecto que o fisco lhe armnca. !Para estes é cjue foi 
IVOtada a resolução do Conselho Municipal, tão rudemente 
co.mbatido no vrJto do ProJ'eito c no parecer do meu honrado 

. éollega, · · 
Não pense o Senado que venho prcg:m~ aqui a dol).Lrir:a 

de que o ,poder publico deve dispensar impostos a Lodos os 
indivíduos cm analoga sil.uarjão, qualquer que seja a época que 
se considere; 

· N.ão, Sr. Presidente, o Sanado reconhece, o Senwdo .i:í 
tom roconhecido, por varias vezes, que as actuaes dii'ficul
da~os de . pagamento decorreun, em. g·rando parLe, de uma 
crise, que é g·cral, que .ai'fecLa a tod•os, crise que não col'l'C 
c....:olusiv~meute por .conta dos actos individuacs de cada um 
de nós, pelo· qual 6 .. responsa'Vel toda. a communidade. 

· Sejamos, ;pois, sinceros e j)lstos I 
0 Slt,· PAULO DE FRON'J')N - Muito bem . 
.O SR. SAMPAIO CoRREA-E', portanto, uc rig·o1·osa Justiça, 

de absoluta equidade que o .Senado ampare, neste caso, a re
.solunão. do Conselho .Municipal, porque essa resolução aLten
do aos interesses do DisLricto, aUende aos interesses da l!)arte 
dos seus habHantos menos favorecidos da fortuna. (Muito 
bem; ·rnttito bem.) · 

O Sr. Pr~sidente - Não havendo rnai~ quem queira u~ar 
da' palaVJ'a sobre o ·véto, enccrJ'O a discussão. 

Está encerrada. 
Vae.se :p.roceder a. v.otaoã~. 
Foi 1·ejeitado o véto. . 

. . O Sr Lopes Gonçalves (pela ordem) - Sr. Presidente, l'C-
quoJI'O a v. Ex. veri:ficaoão de voLacão. 

O Sr. Pr(lsidente -· Os Srs. Senadores que votaram à fa
VO!' do véto queiram levaular-sc. (Pausa.) 

Votaram a favor seLo Srs . .Senadores. 
· · Queiram levautar-so os Srs. Senadores que voLaram oon• 

f,ra o véto. (Pausa.) . , · 
· Votaram contra o véto :.!G Srs. Senadores. · 

, l~oi rejeitado o véto. 

FAVORES A VQf,UNTAniOS DA PATI'\'A 

· · 3" :discussão da.'proposic.iio da Gamara do;; Dopul.adns nu
.. mero. 47, elo 1fr21. que estende aos ·officiae~. inf'eJ·iores, ·gra
duados c volunl.arios da Patria, nao oompr·ehendidos no m•lig"' 
23 da lei n. 2.290, de 1910, o soldu, rosper.:t:vam•JU!A das la
bellas A, C c D, da. mesma .lei.. 

Appro:vacta; vae á Commi.;sii~n elo Redaocüo. 
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()Sr. Be~:~jámin Barroso (rwla ordmn)" '-- SP. Pr'esidente. 
constando ·que está sobre a ivlesa a J•cdae~ão final dosla pro
posição, peço a V. :E.x. que IJOasuHc o Senado sobre si pcr
mitto •Ul'S'cncia ·para ·Que ella seja immediatamentc discutida 
c:: votada. , . · 

'· 

O Sr. Pr11sidente - Os Srs. Senadores acabam de ouvir 
o r·equerimenLo lfcif.o pelo SI'. Senador Benjamin Barroso. · 

Os ,;cnhores que o approvarn queiram dar o seu assenti-: 
mcnto·. (Pausa.) 

Foi approvado. 

. O Sr. 2• Secretario lê IJ é · SlenJ dcbalc approvado o .~c-
2'Uinle 

PAR:J:CER 

N. 452 - 1921 

1/cdacçãu final da. emende! rio Senado lÍ proposição 'da' Gamara 
dos Dcpu.fados ·n. .fi, cw I fJU, qu.e estende aos o({'iciac.~, 
in(c1'i01'cS, graduados e volunla1·ios da Pat1'ja, o ~·oldo, 
1'CSJ>cctb;o.rncnte, das tab.el!as A, B, c· D da -le·i n. 2.290, 
.191~ . . . 

.' . ' 

Accrescenle-se onde convier: 
Ar!.. 'rodas as vantagem; d1 presente lei competem i·gual

mente ás praças -do Excruil!) c da Armada, voluntario3, re.,ru
tados ou engajados que !Jzeram .. a campanha do .Paraguay, 
mediante as mesmas provas exJg;das aos vo!unt.ario5 da Pa-
tria no compet!lnle 'Processo do habilitação . · · 

Sala da Commissão de Redacção, -29 de nJVC1:1bro de 1921. 
Nj Venancio Neiva, Presidente mterino e Rclat.or, - Arnuio 
Goes. : 

O Sr. PresidemF.· - A proposi~~ão vac SCJ' devolvida :l Gá-
mara dos De puLados. · 

O Sr. Presidente - Nada mais havéndo a !.ratar, vou i&-
vantat' a ~u~~ão. 

· Desis·no para ordem do dia tla seguinte: 
<:• discussão da rn·opo~.!~ão da Camara dos DopuLados· 

n. 10:1, do HIZJ, IJ•IC abre, poJo Ministol'io da Guo!'l'a, un1 · 
credito especial de J0:074$192, para pagamento do que 1í d.e- · 
vida, aos eapil,ftes Euclides Pequeno IJ outros (corn pm•ccer (a
vc•ravct da. Com:missão de .Finanças, n. 390, de J9í!f); · 

:J• diMcus•ã"· :la propc,~ição da Camara dos Deputàdo;; 
n. 105, de Hl21, que manda considerar como reformado no. · 
posLtl de 2' t,enontc do Col'po de Machinistas Navaos o sub .. 
ajudante do mesmo Corpo,· Joaquim Moreira da Rosa (corn 
pa·rccer {dvoravcl das Comrn-issões de Ma1'(nlta e Guerra e de. 
ii'htattças, n. 432, de ·1.92·1) ; 

3• discussão do pJ•ojcclo do Senado 1.1. 38, dr, 1'921, de.: 
c!:ll'lmdo que a rcfot•ma concedida ao ca~o do. Corpo de Bom-
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beiros, João :ae Arnu,io Fortes, será de accOrdo com o artigo 
1fi7 elo J'egulumento que baixou com o decreto n., 9 .. 01,.8, de 
~ 911 (da Cornmissão de Finanças, pal'eccr n. 428); 

3·~ discussão do projecto do Senado n. 100, de 1920, con~ 
cedenao aos herdeiros dos ofJ'iciaes fallecidos no naufragio 
elo Sol'itnões os favores conferidos pela lei n. 2.5'12, de 1920 
(of{ercC'ido pela Commissão de ,]Jal'i.17ha e Gue!'7'a e com sub· 
stitutivo da de Finanças, parece1• n.' 42!), de 1920); 

3" discussão do projecto do Senado n. 117, de 1920, 
:nandando conlar ao major Justiniano Fausto da Araujo, 
p~ra a melhoria da sua reforma, nos termos do art. 16 da 
11:1 n. 2. 290, de 191 O, o período ele tempo que menciona 
(cf/'c7·acido pela Comrnissüo de lllm•inha e Gue1•ra e com 
emenda, já app1•ovacla, ela de F·inanças, pa1•ecer n. 430, de, 
1.92'/) • 

Levanta-se a sessão ás 15 horas. .· 

-
Publicação :feita por ordem da Mesa 

QUINZE DE NOVEMBRO 

CONFEnENCIA LIDA NA SllSSÃO SOLEMNE DA LIGA DA DEFES,~ NA• 
ClONAI,, R&\Ll7-'1DA EM 15 DE NOVEMBRO DE 1921, PELO EX~ 
CELT.!lNTISS!MO SR. SE:NADOR MURO MÜLLER, 

«·Exmo. Sr. p:residcnte da Republka. 
Minhas senhoras. 

·Meus senhores. 

Na histo.r•ia do nosso continente, as da:tas .politicas <lo 
BrasU deixam, ú pr.imeira vis[,a, a impressã'O de um p~:~vo em 
aLt•azo na fo'rmação das nacionalidades americanas. 

A Indclp,endeUC'ia em :1822, que o 7 de abril de 1831 na
cionalizou; a aboHcão da escravatu:·a .cm 1888, e a· procla
mação da Republicá sómente em 188!}, nos collocam, apparen
temente, cm ultimo lo1rar no kalendario libertador do novo 
mundo. Tal seria a impressão da chronica; tal não será, cer
tamente, a s·enlenoa da hisLOl'ia. .t\,qu,ella, porque apenas vil 
as datas na Stl'a oxp,:·cssúo material de medida do tempo; esta, 
porque as estuda na alma dos acontecimentos, ele que ellas 
são a synth,ese culminante. Entre o Brasil e os outros paizes 

. do' continente, a differenc.J,ação histor.ica não reside na com
par.ação das datas, mas na dos J.Wocessos politico's. Desde o 
oxl.rcmo norte. com Wfrshing·ton, até frO limite merid.ional, 
com HidaJg·o, l3oJ,iv.ar, San Madin, O'Higgins e Sucre, a revo
lução foi o pro'cesso .. earacteristico .da hl.dep.endenci.a, a~ravés 
ba~alhas c combates, em que ena fo1 o lp,remJo da v1ctor1a em 
guerra prolong:ada. ~ . . . 

No Brasil as revoluçoes 'Pl'OIPrur.nram o CSJDil'!to pubhoo, 
· cTcrurwm o smitimenlo vutr.io, cst.imulara!n aspil'açfics, mas a 

'S. - '\1'!)1. VII 3'9 
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Independcncia Leve um cara,cler accenLuadamentc evo'lutivo. 
]'amos elos !JI'.imciros a qucNI-a, na sua 1'6:-ma definitiva de 
organizar-ão rc:puhlicana. }il)r ella morreram brasileiros, na 
1'ill'CU, 'l'uzi.lados, nas prisõGs c nos cleg:'oclos da Africa. 'l'eve 
m:w~yrc.s c teve heróos. ·Nenhuma outra Naçfw amel'icana nos 
unteoipa ou nos suppe-r•a na grandeza mo·raL elos gl"Or.ioaos pre-

. curso:·cs ela Incie:pcndencia pa,tria. Mas, o acbo final e so
lcmnc, que ullas aloan(;arem em' guerra desabrida, conquista
moi-o nós pela superioridade crcscootc da colonia gigantesca, 
'sohre a mclJ·opole pequena c .ití apathizada. 

Não que no·s faltassem aLtribulos guorrckàs paJ.'à en
frentar cm combale l•l'·opas metropolitanas quo os bahianos 
·g·aHHtrdamenl•c vollC'cram 110 dous de Julho, mas porque, fóra 
daquella Província, os valorosos lusii,anos se submcttcrnm r.· 
fatalidade dos acontecimentos. Dentre os portuguezes, fora 
D. João VI dos prmeh·os a porcobcl-os; foi D. Pedro, o p:·i
mc;iro um aiwovcilal-o's. Dcs.m sagacidade real c imperial re
sult·ou a moclincação brasile.ira no CO'ntinenLc, e:<í'CC:P(lãO mo
nm•chic.a, crcada no instante da independencia, pela transi-

. gencia de opiniões politicas, sacrificaclus ao amor da PaLria. 
Pordiamos em vcl·o.ciel.~·de; g:anhavamo's ·em segurança. .Acto 
ele alevanl.al.lo paü·wi:Jsmo e de ·OSiponlanea sabedoria que, 
conservando eslatko o problema politico, assegurou a ordem, 
na inlegridacle tol'l'itdrial, ,p.ermiLtindo a livr•e actua~túo na 
dynamica croadora de uma gra:)dC nacionalid!~de. 

O Impcrio, càntinuação do Reirno foi um estadio sa.lutar 
wlro a Colonia c a RopublJ.•ca. Processo evo1utivo, que nos 
deixou progredir sem doso.rganizar, num. continenLe em cjue as 
n\wionalidaclcs viviam atribuladas por successivas convulsões 
.pol·iticas, ú. mcrcô do pr1onunl.liamentos, na posse violenta de 
caudiHJOS mais o.u menos sanguinari-os. F-omos, muitas vezes, o 
r·efugio aco'lhodor de grandes homens, ·republicanos sinceros c 
lea~s. emig·L':ldos ele sua patria, para escapar á sanha homicida 
de dictadores desabotinados. · 

Mais de uma vez as nossas tropas chrumadas c accl.amadas, 
desinteressu:damenle ·c·n~1·a:ram. como' amigos. em tc.rritorio 
~·izinho, ·para dar batalha e auxiliar a üxpulsão de tyrannos, 
·J1bor'tan:do povos opprün.idos .. 

Et•amos então, nesta parte ·do conlinenLe, o paiz da ordem; 
e ramos, no cm'Lanto, ainda d paiz da esc.ravidão. Faltava-nos a 
l'ibcrdade civil e nos faltava a :poss~ dcJi'llHiva dos ·nossos des
tinos .pci'liticos, cnbregue.s a um g·overno hm·editario. Brasi
:lei.ros eram alnda ·comprados c vendidos co:mo mercadoria a 
brasileiros c es'lrangeios a·qui residente.s. O .surpremo ;p:oder, 
monopolizado em ruma família, passava, por herança forçada, 
de paes a filhos, como um immo~el o'u uma alimaria. 
, .As na.Çõe8 amer.cana·s srw eneva·s do ncnaseimento. Su·r-

giram para a . actividade elo mundo, quando a. civilização re
nawia .do g·enio innovador. pela arte c p!lla sc.iencia. A' noite 
repar111doril e <tecunda da ldado Móilia succ:edia a alvorada da 
Idade Modlfrna. 

Foi na claridade dessa mllldt•ugacla ·que, Colombo avistou 
a Ame rica. . . . 

Terras de Marco Palo, Lert'as de velhas civilizações, ,imu
g'ina';'a o _grande navegador. Terra~ ignotas, ~terras pura novas 
ci<v:i:IJZaçoes, respo~deu-lhe o Destmo ? 

Gov'erno' era então o rei, •governantes, os barões; o povo 
ainda era o SC•l'VO. Mas a luta enlre os grandes, que foi sempre 
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a c~uacla :J.B~ensionui dos pcqLJCno;;, jà soli1pava c ensanguenlava 
o condomínio elos podc·rosos pelo choque, cada dia mais vio
lento, entre a unifwaçi.'io do poder na realeza e as limitações 
,que lhes OpipunhL\m os senhores l'eudu:es, zelosos nas suas 
velhas prero'gativ.as. . 

Dalli o' appo!Jo :w numc:·o, que fez do serv;o o terceiro c~
Lado, pela al!ianoa que foram buó-Car no povo - o rei, na evo
luçi.io !atina; os senhorc's i'cudaes, na anglo'-saxonia. E o nu
mero, que ora o servo govct'nado discricionarJamente, i'ez-ôt', 
suc·c.essivamente cidadão, para ser governado, segundo . a lei, 
c l1Jcabou fazendo a lei, paru governar os seus antigos senho:re3 ! 

A arvore da Sciencia forte da se.Jva accumulada em um 
período hibernal de estudos e mediLações, brotúra nessa pri
mavera do Renascimento, para i'lorescer nas artes e fructifwar 
nas grandes realizações. O maior desses fruc.tos foi a nave
gação' dos oceanos, quando a scíencia revelou aos espíritos de 
clei,S.üo a l'órma global do nos:;o planeta -e deu, por sua appli
caçao ás artes, aos mais capazes e aos mais ousados, a bus
sola para dar novos rumo's aos navegantes .e novos destinos ü 
civilização'. . 

, A evolução scicntil'ica precede e .determina a evolução 
1poutica. 

Sob a influencia de ~uccessos polHiocos que pr·esidem as 
g~uerras c as revoluções, mas não n'as produzem os historia

. dores, abso·:·vidos na contemplar;ão desses grandes dramas c 
inl!pressionados pelo i':·agor doõ embates e desmoronamento·~. 
dataram as idades da historia. 

Da quéda de ConsL:mtinopia, decretaram que começaria 
n. historia moderna, filiando-a a um sucoesso politico militar 
elo uma idade já ,cm d~;clinio ante o Renascimento que, pelu. 
sciencia c suas rupp!icações ás artes, já começara a idade mo
derna. 

A época de Danle, inicia a era nova, que successivamenlc 
lrt·ompe cm todo';; os paizes do Velho Continente, abrindo novos 
c variados horizontes á mentalidade humana, determinando 
acções e provocando reações nas quaes as concepções scien
tirir.as renovadas, aperfetçoaram e ala~garam o domínio das 
o:rLos a~é attingir a creação de Guttemberg e influir, deci,siva
mente na evolução politica do's povos. 

EÍltre a descoberta da America e a Inde~p:endencia dos 
povos americanos é que a Europa alo~avessou a phase histo
;r.ica qu(', vac dos servos da gleba aos povos emancipados pelas 
~·evoluções culmin:tntes do lOSS e 1789, na Inglat·erra e na 
França. · 
, Hei'nara o feudalistr.o'; concentrara~se o Governo na rea
leza. Dessa conccn~~ução de poder resul~ara o absolutismo 
que :JJquello.s revoluções venceram, de~truindo os governos de 
direito divino, para ct•enr a democrac,ta. 

. Sob 0• influxo desses idéaes, iniciou-se a independ1encia 
í:.orte~americana; o clarão victorioso da grande :revolução il
luminou o caminho da independenc,ia para toda a A:merica. 

O ambiente nivelador do novo mundo -e a prolpria inex~ 
periencia de seus J?OVOS, substituindo a meditação pela ima
ginação, sem as petas dto . cos

1
Ln!}lCS, ·que eram a,d'f?rcd.a da :~raá

.diQão curopéa, na. con ~nlP' uçao. com o .Passa o, · · av8:m s 
concelpçücs re.volucw:mtrJas a mo.wr amplitude .np o~ntmen~e 
001ericano e o concitavam a procurar .nas asp1raçoes, ma1s 
ra.dicaes e definitivas do espírito .revo~'ucicnorio tTiu.rnpJllmta 
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as i:Ormulas para a constituicão dos seus g·overnos. Pàrà as 
colonias de origem ibcrica tc.mperamenlo latino, r;enin im
pressionavel, mal educadas' por metropoles reta·:-.datarías nn. 
sua evo'lução, a subita tTan&formação da Colonia em Repu
Nica, foi uma obra mais de enthusiasmo que de reflexão. A 
nova o grandiosa constmcçã·o assentando sobre alicerces defi
cientes, tendia, por isso, ao dc.sap·rumo qtw abalaria o edifiCliO 
todo o o1Jriga·t·ia os povos a constantes dcsassocegos, até que o 
·I ompo e a cxpel'ioncm lhes ensinassem os processos de reforçar 
as bases elas suas J'unda~:õcs, garantindo a cs·Labilidadc da 
const.rucçãu pa:lriDtíca. 

Mas, a ~olução radical ct•a incv.itave·l ;pela fo·:·ça de ar
rastamento do~ grandes idéaes republicanos onde a tradição' 
lheé não Dl!l'PUnha barreira c só pOl'QUc essa comcçára a deitar 
raizes no B;asil com a presença. prolongada de um rei au-
1hentico, já assim, não succedeu comnosco. 

TDdo1s os movimentos revolucionarias pa·ra a nossa · ind,e
pendencia haviam. sido republicanos. 

E como a independencia era inav·i~a~cl, republica teria
mos sido desde logo si a promoção da colonia a reino, com a 
r~resença .da foragida dymnastia secu!a.r, não tivesse c·readd 
uma situação de trwnsigcncia na .qual a t·rad.ição re.voludonria 
brasileira adiava as suas asp.i.racões :politicas por amor 6. 
indepcndencia de . sua pa{ria c a dymnastia se dividia em 
um tacito, sinão cxp·:esso entendimento, deixMdo que Por
f,ug·al so.fl'resse a grande perda, comtanto que clla a não' sof
fressc. O velho rei guardaria o throno portuguez, patrimonio 
·tl'adlicional de sua casa real e o filho, faltando á sua patria o 
ao seu rei, se a1pDssaria da maior joia do' e.scrinio de glorias 
lusitanas. Dessa transigencia entre o patriotismo popular e 
a sagacidade real resultou a differenoiação 1cntrc a cvoluçiio 
politica do Brasil c a do todos os ou trO:s povos do conti•nentc . 

. •' 
Emquanto os nossos i11máDs, cm wn só dia, entravam na· 

vida nova dos povos independent•os, sob um regímen politico 
novo c ainda mal definido, sem a exp.e·~iencia clwquclle e sem 
o CDnhec•imento nem os an~ecedentcs dt!stc, o Brasil sahia do 
l!'.io c,;lrcilo da vida tutelada, pam o ocetllno vasio da vida 
autonoma, conservando o mesrno ap1parelho' de Governo, sem 
quebra da sua tradição adminLstrati,va. Dahi a bro·vidadc com 
que vencemos os pnmeiros e incvilaveis ll!balos da vida nova; 
.ctalli a luta p·~olongada, as revo·luções, os pronunciamento·s, os 
·Eoffrimentos l·oclos .pot• que passaram os nDssos visinllos até 
aú~ingir a maturidade neccssaria 6. estabilidade dos seus Go
vernos do hoje. Tão' OL'ganicamente. 'Com os, no -cmtant<D, soli
da,rios nos nossos desLirio.s .cl~J'initivos, que os a:Ltingimos, 
afinal, conc-omitwnt~mentc, pela coincidencia da Pl'Oclamação 
•da Republica no B~.asil, complc~ando e i'.imlizando a nossa 
transformação poliLica com a be·:·mionação do por'iodo revolu
cionaria, nas llepublicas vizinhas, norma;Uzando-se dcnniLi
va:monte a vida iniciada com a sua independencia', 

As truns•igcncias politicas são' expedientes .occasionaes, 
muitas vozes salutat>es, quando evitam tumultos c adiam so-
luções ainda não amadurecidas. . 

l\Ias, a :felicidade .dos P0":9S c a gran.dez11 dos. seus des•tin~s 
nuo· consistem em ad1ar, sn1ao em reahz11r. A mdependencm 
apenas dc'l'a momcnLanea satisfação ao pu.trioLismo, polrque no 
proprio · :u·tificio que presidiu :i transi·ion!{ia pntre aqubllo 
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8cntimento · e a am.l:liç~o do _imperante, residia o antagonismo 
'que, latcnle nos pnmcu·os dms, logo se tornou ostensivo. 

A sepa,:'llção de uma colonia de sua m l}tropolo erGa sempre 
um antagonismo occasioMI entre os dous .povos, que só o 
i·empiJ', radicando de um lado a conscilmcin- da irrevogabilidade 
da VId·a aulonoma c do outro a cnnformidade definitiva com 
os factos •Consumad·os, pódc o deve e;dinguir, como succodeu 
no caso luso-hrasileiro, subs!.Huindd-o po1• solidas relações do 
leal estima e mutuo respeito. 

i\bs, D. Pedro Ha portug•uez c não podia comprehender 
um estado d'alma que. era a propri.a co-ndemnacão moral da 
sua altitude anterior. Por du~ro lado, seduzia-lhe· a ambição 
'de conservar os seus direilos ao th.rono 1po•rtuguez, sinão pela 
reunião das duas corõas, ao menos .pelo c,oroamento de sua fi
lha. Dahi a sua app.roximaçü.o' aos el,cmentos lusitanos, dando
lhes influencia cada vez mais prestigiosa no gove.rno. Não se 
fez esperar a r.cvolla do espkiLo pubJi.Do c. apenas nove annos 
decori·idos, após o grito do Ypi'ranga, o imperante, que fõra 
enthusiasticamente a•c.clama,da, quando falára á .alma juvenil 
'de um po'vo sequi-oso de libevdade pa-ra sua patria, accenando
lhe. com o futuro livre, via-se forçado a resignar o poder, por 
'Ler pretendido reatai-o ao pasi>ado. 

'Por isso, o 7 de abril ficou sendo a· nacionaliza~ão da 
!Indepcndencia. 

. T·eria sddo então o momento de proclamar a Republica, 
mas a prudencia cto·s ;homens de responsabilidade, capazes de 
.omprelhender essa jornada, jtt !havia si.cto advertida das diffi
culdadcs a vencer para a con&'LiLuição da vida liVl'e, sem o 
desastre ela desinlcgTação, cm um tcrritorio tão vas·to quando 
um continente, elo po·pulação insig·njfícante c disseminada, sem 
communicações 1que dimínui·sscm as distancias, attenuando o 
isolamento do mui tas provincia·s. Um regímen novo, natural
mente combatido ·por elementos additos ao r.cgimcn anterior, 
não tendo por si a tradição, nem nos seus bombros a experien
cia da nova organização, produziria, neces·sariamente, dissen
timentos e agita(;õcs na organizacão da nova patria, que ne
nhum brao.·Heiro, mellcê de Deus, jJiímais concebeu, siníio 
como sendo a expressão .da unidade do nosso povo na pleni
tude da sua i-ntegridade territorial. Por isso, se acercaram 
todos do berco do menino imperador, primeiro ·sobe·rano bra
sileiro, que pela sua idade não embaracava nem influía no 
surto nacionalista que dominava as almas daquelles dias de 
enthu.siastico patriotismo. · 

<Conciliou-se, então, temporariamente, o principio dynas
.tico com 'as aspiraçõc·s popular.es, governando a -regencia em 
nome do Impcraàor. Foi um governo fecundo e agitado; que 
alar.gou o ambiente da vida provincial, ·.creando os primordios 
da Federação e soffrcu os embates decorrentes do antagonismo 
que r·e.prcsentava, sendo, a um tempo, a exp!lessão da revo
lução triumphante e a autor_idadc da realeza dominada. 

A sobrovivcncia do sentimento republkano niio se con
tentou .em todo o paiz ,com a nova ordem de cousas, entregue. 
·embora, a um governo que .i:i mereceu ser qualifi·cado como 
um ensaio da vi.da republicana; C; ao primeiro motivo, n Rio 
Grande do Sul. intcmeralo, vehcmentc, levantou o pendão re
puhJi.cano o por ,qunsi um decennio o desfraldou e defendeu, 
isolado cm sangrentos combates contra as forcas nacionaes 
rouniclas. Ainda na inte.rcorroncia dessa lula, 'S. Paulo, bcrc.o 



. ' 

:·· 

' ; .. ·. 

.. .. . , 

;. 
.··· 
;;·_. 
(· 
·'··-
i" 

;;·,.::' ~: 
j,'i~~ .... 
·:1·, 
... ~. 
J '. ,-' 
t.· 
"' <• 

" ·.:'( ·, 

{~' I 

~-·, 
j', . 

.. ;)'· 
•• 1,'", 

~
. ,; 
- l( ' '~ , . . l ;, )• 
I . ·I " :!11 i ' ' <;,.' 

614 AN~fAES DO SENADO 

do -patriarcha da Inct.epenàenciu, insurgiu-se contra a reacção 
·Con'scrvadora restrictiva das regalias provinciaos, c :Minas 
Gcr:ws, a matriz da tradição republicana. of!'crecia, de novo, 
o sangue mineiro em holocausto ás liberdades nacionaes., 
·Pouco depois Pernambuco assistia, agitado, tl morte viol-enta 
do paladino de suas tradições liboracs e por toda a parte, com 
maior ou menor vehomcnc-ia, a historia vu ou sente naquelJe·s 
tempos o frcmito ininterrupto dos iclcaes forJados ao ·Calor 
da grande rcvoluçiio occidental. Em vão homens ele real valor 
e são 'Patriotismo procuraram. e:ntão org·anizar agremiações 
politicas com tendencias c pro~rammas definidos para con
duzir a Nação. Todas .ellas foram de ep'hcmcra clurrrção, es
lwroando-sc com fundas decepções, cmquanto o podc·r pc~·soal 
do monarclha crescia ü dominava o sccnario politi.co. Veiu 
a seguir o período do guerras no sul, absorvendo todas as 
-attcnções, concentrando toda's as cncrg·ias c unificando todos 
o;; sentimentos elevados. A esse tempo a ·constancia dos 
~1omens políticos .ii h.avia conseguido a a:Pparcnciu de par
tidos de rotulas contraditorios e mais conLraditorio·s ainda na 
acção pa.radoxal de cada um delles no governo, quando lhes 
chega'\ia. a v<Jz de receber tão alto f:lVOr de uma arbitr·aria mu
tação imperial. 

Liberaes, braço dado a conservadores, derrotando o M·i
nisterio Dantas, sufl'ragado pelo:> republicanos, -quando prc
.tenclia abreviar a solução do problema servil I Govcrno's eon
i'ervadorcs, prendendo militarmente bispos, de·cretando a li
!Jertação do ventre livro c, mais tarde, a aholicão immccliata 
e incondicional I 

A wrminação gloriosa da u!Líma o Jo11~a -campanha mi
litar, q·uo é, depois da resislencia trin~cnaria dos nortistas ao 
·hollandez invasor, a maiol' .e mais consoladora clemonsLraçüo 
da. nossa tenacidade c capacidade politico-militar, reabriu o 
curso normal da nossa vida antçrior, despontando desde logo 
-C! j{1 ágora sem euplwmismos, nem attonuações- a campa
·:nha republicana. O tempo decorrido de 1!822 a 181i.Q consoli
dara a Indepenrlencia: a Nacão cléra as mais gloriosas provas 
da 'sua energia na manutenção da integridade no interior B 
na defesa de sua dignidade no exterior. · 

Attcstava-o dentro das fronteiras a obra ele Caxias, o 
glorioso soldado, pacificando com a &ua capaciclndc mi! i tar c 
os ·seus nobr-es sentimentos de confraternização, as Províncias 
agitadas pelo sopro rcvolucionarío. 

No exterior o remate das no·S!Ias guerras ao sul. nessa 
epopéa do Paraguay, proclamava, em cinco unno.~ de heroica 
J..onaoiclade, de 'soffrimentos, e na perda de cem mil vidas, o es
pírito de 'sacrifício c a dignidade da geração que clesaffrontou, 
pela victoría, a Patria aggredida por um tyranno, mais que 
tudo, pernicioso ao seu nobvo c vai ente povo. 

Não havia, pois, mais razões patrioticas para transigcn
cias e a campanha pelos idcacs .que não tinham desertado 
dos corações brasileiros recomeoou ostollS·ivamentc pelo mani
:re·sto de iB170, rompendo a trégua que, a despeito dos mais im
:rmcientes e sob repetidos protestos, o sentimento republicano 
•11 continental pactua-ra com a convcniencia monarchica na iJOn
jLmQão -do todos pura a Indcpcndencia. 'llenaseia. -a luta, 
reatando-se o 'fio interrompido das nspiT·a~úes no.cionacs . 
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Completada a obm di) nobre Lrami,J:rencia a cujo advento 
Pl'csidira !osi\ Bonil'ucio, trs novas géraoõcs, retomando o 
curs·o glonoso cio passado reviviam os idcaes ele TiradcmLcs, 
!haurindo no seu glorioso 'exemplo e no de tantos mar~yres e 
ihcrócs s.am·ii'icaclos por 'sou amor ltL I iberda,dc o á R<lpublica, 
as ~nergJUs para lutar e para ~·enccr, Era apparentomenLe re
duzidlJ o !lUmero dos crentes; mas, .cm conscicncia, o senti
mento cxislm .gencralizaclo . no> coracões, A maior difl'icul
d~~c para os .republicanos nilo, eslava cm comba~er o; prin
cipiO· monwr0luco que Lodo's apreciavam como ot ml'orior em 
i\lcoria », o que importava reconhecer que valia como reali
dade, que é sempre Lemporaria, mas nilo como ideal que é o 
rumo do !'utmo, O maio·r embaraço para as adhesões, que, 
aliás, foram sempre crr.5'ccntes, residia na tradição liberal e 
conservadora ~Juc nos ultimo·s tempos ·do Imperio se crcára 
nas famílias. Não que esses partidos emanassem da .crença 
mon[J;rchica, que ·Só cm algun> chef,cs existia por devoção e 
em maiot· numé1·o por accommoduçiio; mas porque cran; laços 
J.rançaclo·s nas lutas locues onde o nome ela 'familia estava cm 
causa o seu prestigio os seus soHrimentos, 05' seus intc·rcsses 
c os scu·s rcsenlimcntos, quando nilo odios. Abandonar o i;lar
t. ido pam acompanhar os republicanos >cria fm'lalccer o par
Li elo adverso o rancoi:oso; mas nilo demorou 1quc procurassem 
a alliança dos republicanos, pura combater os adversarias. 
'filo pouco so ·scnt.iam incompuLiveis com ellcs l . 

Ainda assim as adhesões .cresciam numerosas c valiosas 
cnLt·c os lulaclorcs, ao passo que se rcce.bi.a qua'si unanimc a 
caudal enLhusiusl.ica ela mociclucle :que successivamcnLe pene
trava, cheia de fervor, os humbracs da vicio, publica. No çom
batc a ofJ'ensiva, alma ela victoria, mi.bia aos rcpubJi.cr,nos, rque 1 
eram o movimento, a acção, .cmquunto a .Monarchia >c de
fendia pa·ssivamcntc, co.mo a arvore que, sacudido, pelas lu
fadas, concentra a sua clcl'csa no possivd ·vigor das raizes que 
deitou no só! o, Fracas· e1·am csl.as, ainda que li superfície !>e 
mosLràsscn1 com apparencia's vigorosas, Mas nilo n,as lha via 
profundas, nem cllllS', para viver c avigorar-se, 'poderiam pe
netrar ás .cam[\das do nosso passado alem do.s dias da Inde
pende\l<~ia ü do. lteino. AJ?.roJundanc\o-se encontravam o ter
reno lhostil Gm que a tradição mon,a,rClbica ·se. confundia com 
os sl)ffrimentós da ·colonia explo·rado c sacrif.i.cado o Brasil, 
no seu traballw, I;IO. seu ouro, 1,1o,s 'suas riquezas e nos seus 
dil'eitos a iprogrcc(ir e. a entrar no convívio mundial. .Por 
Lod·n:s essas ,oam,o.da,s áo, passado, o8 soffrim<Jntos. ela .colonia 
só .encontrarvam co,{\'forto. na soliC\ariecladc · com ·que por e !la 
so sacrii'icaranl os procur.sorcs da -Republica. E o pr.esernte 
nilo. se pócle desdobrar em futuro, ,quuncl,o nilo é por sua vez 
o clcsdobram,cntci do P\I.Ssado. 

Na ,épo·c·Ó. .em auc se reencetava a •campanha republicana, 
dormitava n .. problei'na da escmviclão, timidamen-te O;pontaclo do 
alto tambGm mn ·satisfacilo e rcsp,osta (L inl~rvencilo da phi
lanLl'Opia ·es~rang:eira. · A ag·itaçilo politica propiciava o 
advento ·da u.gitaciio social e o. espírito de libcrdillde, que se 
não subclivi·dc, J'oi gracluali~le\ltG irm,ana,tldo. o,s dou:,·. problemas 
cm uma só uspiração .. . . . ~ 

Nilo impol'La que monarchistas •qUize•ssen1 a extmoçaq da 
escravidão como sinceramen,Le a quizeram tant!Ys, menos ~mda 
que alg·uns republicanos, .por timidez ou interesse oGca>tonal, 
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contemporlzassom com os chamados emnnclpaclor.cs. Na rea
lidade c sequcncin. dos facLos, o impulso se confundia nos 
seus· ·affcitos. Di.fl'undir a icléa rcpublieann, importava em 
radcnnt-ar o advento da liberdade civil: apressar a solução li
bertadora do eJ.emenLo servil, redundava em reduzir as resis
tencias ao advenlo republicano. O ultimo recurso defensivo· 
do throno, 1que só com o apoio das clas·s·es con:.·ervadoras po
deria contar, cslaria. na· class·e agrícola, baluarte• derradeiro 
dwquclle espiriLo que, por Lodo o derredor, se abalava c ruia. 
11\Ias essa classe c o commercio, .cuja prosperidade dependia 
es·scncinlmente do seu bem estar, tinham na escravidão a ga
rantia da sua fortuna, não só i)elo valo·r dir.ccto dessa mor
CD:doria humana, como pela incapacidade roLineira de sub
·stituir o braço escravo pelo trabalho livre. 

Baluarte do tllrono, ella não . se poderia supporlar ·sem 
revolta que o t:hrono ·consintisse cm sanccionar .a sua !'Lli.na. 

· ·Mas a corrente aholicion.ista crescera, avolumara-se o se 
preoipi.tava torr.cncinlmente. 

· Quanto mais vcrlJ.emcn I. c for o estado emotivo de . um 
povo, tanto n)ais capaz clle ·será de grandes .commettimontos. 

1 :Para agir com elevação ·é mistér sentir com sinceridade. 
·Por isso libertações se faziam sób todos os prelextob' lega.es 

e fóra da lc·i; nas 'festas de l'amilia, na·scimentos, baptizados, 
.casamentos, formaturas, annivcrsarios; nas commemorações 
cívicas, nas homenagens aos grandes ·homens, em memoria 
de mortos queridos .c pela propria voz da's mortos, nos seus 
tes,tamento&' . 

I 

Libertavam-se villas, libertavam-se cidades, Iibertavam
se municípios, libertavam-se comarcas, libertavam-se pro-
;vincias ! · 

Não se permittia mais a captura rde um e·scravo que 
.conseguira refugiar-se nout.ra província .. Bastava que sahisse 
do lagar do seu capl.ivciro para ficar redimido. Officiaes 'que 
embarca'Vam para seus corpos recebiam oela man1hã o escravo 
fugido nessa madrugada, para figurar na li'sta dos passageiros, 
como seu criado, até o porto do de&'tino que ora a te.rra de sua 
redempção. As festas abolicionistas repetiam-se quasi diaria
mente, produzindo rec:ursos que eram app!i.cados na campanha 
d-e propaganda e em manumicões. · 
. ·A philantropia avolumava-·se, repetindo~se eni . actos do 

alforria gradosa, até S'fl ver sen1hores que cm um só dia abriam 
mão do uma ·fortuna, libertando centenas de escravos ! 
· Se a monarchia resistisse seria varrida 1 

INem mesmo· a resislericia lhe Reria mais passivei. No Go
verno da princeza r<cgente um chefe de policia, homem de 
confiança do gabinete, tentou, com denodo, a r.e:;•ist.encia, ca
.pturando escravos homisiados, dando buscas, procurando rc~ 
·sponsabilizar os abolicionistas :e di'ssblver os seus comicios· a 
.pata de cavaTlo e a tiros, tentando suffocar a voz da sua im
:prcnsa pela violencia de ·elementos turbulentos ao s:erviço da 
verba secrota. Homem de .energia, enfrentou a luta, oppon-do · 
a violencia tÍ violencia, o tumulto ao tumulto. 

· Mas cm vão: a onda assob.erbou.,.'se c afogou o Minísterio 
qu<l) o sus·tent·ava. 

· :o golpe final :foi dado cm S. ·Paulo, onde os pretos l'ugio.m 
om nvlssa elas f!lr.end\IS' pul'll (\ Serra de Gubatúo.. 
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A im~Jolonciu .çla polieia obrigou a .requisicão ele forcas 
do Exercito. Foi então que. o Club Militar, .cm' uma petiÇão 
ít Princcza .Regente, assignuda por Deodoro, em t ermos do 
mais apparonle. o submisso rcspciLo, ,que uv.clludavn a rigidez 
da intervenção ü~cisiva, so!i~i~ou do,governo impcrí~l que ni:ío 
empregasse contmgentcB mllJLarcs nessa de&conc.ciLuosu La

. refa de capturar cscmvos· fugidos, porque essa missão· repu-
gnava ao Exerci lo.» 

« Como resi'slir então ? 
De que el.emenlos dispunha mais o governo imperial para 

a.Ltendcr !ás csfcranças elas classe·s havidas por conservadoras 
s·e a opinião publica, csluante c ;a's classes at'mll:das cohesa.O: 
conclemnavam dG vez a negreg·acla insLiLuiçilo ? 

Coll.aborar s.e.ria enfraquecer os .proprios elementos da 
conservação; resistir, como l.inha feito o primeiro lllinislcrio, 
seria à perda elo . t.llrono, com a conücrnnação da historia. 
Deste opprobrio salvou-se a DynasLiu, mercê dos elevados 
<>tmtimentos chrislüos c humanós ela Princeza Isabel ( ') . 

.Na conslancia dessa cl'fervcscencia libcl'laclora, crescia 'a 
maré republicana. Po1• !.orla a parte .i:'t s·o m•gunizúr·a mn par
tido, conquistando, por clcí('ão, po·stos nus organizações mu
nicipacs c provi·nciaes, aLé entrar no Parla'menLo Nacional, 
mandados exactamente por S. l)aulo c ;\linas·. Nalguns ainda 
era -cxigua a foroa parlidaria, mas cm t.oclos uv:rssaladora rt 
propaganda. Das organizações locacs nasceu o momoravcl con
gresso reunido na capital paulista, anele Quintino Bocayuva, 
seu formi-clavcl paladino na imprensa, já acclamado em Juiz 
de Fóra,· recebeu a investidura de c,]lcfc, cm substituição a 
Saldanha l\J:arinilo, o lulador envelhecido . 

.S. Paulo, tcna de iniciativas, asccnclcnte no pre'sligio de 
sua influencia. era o conlro principal d~s forças republicanas, 
fortes alli pelo numero, mais J'orlc ainda pela plciadc de La
lentos, jornali-stas. lribunos e homens de ·ucc,fio .que ;;c batiam 
disciplinados o vehemcnie·s nn propaga~ão de seus idcles. 

O Rio Grande levant.ava-se com outra plciarle de talentos. 
em pu.gna encarniçada, r,cndo de um lado, a sêu favor, a alma 

(*)·Depois de haver pronunciado o nome da Princr.za 
Isabel, o orador interrompeu a leitura elo seu discurso c pro
feriu as seguintes palavras: 

« Jt\ os Lavam cscripto·s estes conceitos, que não alterei, 
!quando, hoj.c pela wanhil, li, com fundo sentimento· _de t!'is
t.oza que cerl.nmcntc terá penetrado todos os corn~.ucs bra
sileiros a noíicia da morte da vcnemncln Scnlwra que por 
ires ve;.cs foi o chefe de EsLado ele nossa Patr'in, tendo sane
clonado cm um de !las a lei que ~lcclurou l iyr9 o filho qa 
mulher escrava em outra a .que abolm a cscravHJao no Brasil. 

. Peço venia' a Y. Ex .. Sr. Presiclonl~ da R.epublica, ~· a vó3, 
minhas senhoras c meus 'senhores, pai a propor que :lar.'a!JIOS 
uma paus-a cm l!omenag·cm A rJi~:rna memOI'ill düs~a gloi'lOSa 
brasileira.:~> . r l ·1 · E só depois ,do alguns momentos .elo pro unr o~ s1 cncio c 
sit:nHical.ivo l'f'r.olhinwnto que l~·adn?.Jalll a omor.nn, rio ~u
,dHorio, reencetou o orador a lei lura da sua Conl ercncm. 
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republicana das t.radir,Oics· t·io~granden~·es, c do ouLro ;i acr;úo 
vchcmen~e elo chefe mais prestigioso elos ultimes tempos da 
monarchia, Minas elegia suc.ce~ssivamente DeiJUtados n·cpu
blicanos u nem ela sua geral annuencia se poderia ler duvida, 
·ons·inou-mo onLúo um 'llomem elo povo, ardo-roso republ,icano 
daquellas paragens, sa>bido, mo dizia ,elle, alludindo ú. LracliçfLo 
:republicana ele sua .llrovinoia, que cada mineiro tem scmpl'O 
um Tiradentes no coraolío, · 

Ao norte, para só l'allar de alguns, o Parú. agilava-so com 
lla.a·s do Carvalho, :Lauro Sodré, os Chcrmont o outros; Jloi·
nambuco, recordando os seus martyros de 1817, vibrava em 
oulm plciado de !.alentos brilhantes, c a BUJhia, que déra .com 
Castro Alves a maior das contribuições para a abolição e mesmo. 
para a \Republica, ouvia a v~z de propagandisLas tenazes, ap-
:plau(]ida pelas novas geracõ~s. · 

Que o futuro era da Il.opu!Jlíca, dizia-o a mocida·dc, nas 
academias de direito, que pela natureza da sua cultura, oc
cupava, com seus me5Ü'CS, à vangum·da do movimen lo, nus 
do medicina o nas de engenharia .e em todas, apoiadas o so
lidarizadas ·CCJm a mocidade militar. impavicla o irrctf'ael.avcl 
o?mo a força, quando ao serviço abnegado do convicçõc:s ra
dwa:da&, 

Na terra cearonse, {los gloriosos Jangadeiros da aboli~•iio, 
onda primeiro e por esforco proprio se proclamou a liberdade 
civil do Bl'asil, na te.rra da luz, a conquista dos icle.aos aboli
cionistas incitava o animava os e·spiritos para novos oommeL~ 
timentos; no Paraná conquistavam os republicanos postos de 
eleição; no Rio Grande do Norte, os novos combatentes •for
mavam-se em parUdo activamenbe organizado; em San La Ca
tharina elegia-se a Cm;nartt unan'ime de S. Bento; o Por locla 
a parte onde ainda não era um força politica organizada ·cm 
partido, inl'luia peios seus centros, pelos sou5' clu-bs, por sua 
impr.ensa •o nas conferencias, preparando o espírito publico 
para receber o advento do novo regímen, · · 

Foi nesse grave instante que a imprudencia elos gover
nantes ·arcou a chama:da questão militar, reprehonci'enclo pu
blicamente um official superior do Exercito, poncrue respon
dera pela imprensa, com vigor c dcsa·ssombro, a um Depu ta do 
que se servira da tribuna da •Camura para aggr.cdil-o dura
mente. 

Toda a gente teve a mesma sensação de espanto; uma 
nuv.em de tristeza opprinüu a alma dos veteranos em cu,ios 
;peitos a Nação pregára a cruz de guerra e as condecoracõcs· 
que lhos memoravam o's feitos heroicos. Habituados a· serem 
defendidos. pelos seus ,chefes, doloroso nws seria o abandono 
de sua defesa. · 

Mas a aggravantc prohibicão •de retorquirem ao insullo 
lhes .soou como uma .condemnação ao. .cJcslmo, 

O's IGiovornos que nüo sabem ouvir não sabem clil•igii'. 
AaverLídos da gravidade desse acto, teimaram os ~;ovo!'

nan.tes cm manLel-o, atú que, acuaclos, J•ecorreram ao Supremo 
'rribunul 1\!iliLaJ•, que deu ao·s offendidos, co.mo todo o bo.m 
~enso nacional lhes rlera. reparaciio comp\c.t,a. Tudo parecia 

. findo quando a eh i cana do gabinete ministerial proclamou que 
' ·o Governo não mandaria can()el!ar as .censuras cxautoraclas 

pelo accórdão com que so .conformara expressamente, senão 
mediante pedido dos cen:sura.cJos l 
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Era a dhacota depois do ultraje. 
Hoaccenqqu-se a luta,. jú :1gora aguçada na sua irritação, 

creanclo conll!ctos· maLerJaes, dos quacs :participou ()nergica
ll)Gnte a lllarinha, solidaria com os seus camaradas do Exer
cllo cm uma causa 1quc era commum ·C ofl'endia pelo desacato 
o. espanca.m.onto do um ofi'icial do ·seu quadro. 

A opmilio publica inflammada pelo abolicionismo agilada 
poJa propaganda republicana, .confraternizou com a~ classes 
armadas .. Ness·e momento a proclamação ela Republica esteve 
por um l'lo. Era na noite do ·ConseliJlo de Ministros no paw ele 
s .. ·Chrisl.oviio, ele onde d.evcria subir a decisão final. Prcve
mndo a hypoLJm·sc de uma soluoão contraria aos brios milita-. 
ros, o movimonl.o revolucionaria fôra preparado com o accõrclo 
de chefes abolicionistas e republicanos. Projectava-se ac
clamar· um governo provisorio que publicasse immediaLamcnte 
dois decretos: o primeiro proclamando a Republica, o segundo 
.abolindo a escravidão. ~rudo se urdia c na Escola Militar, que 
era o centro ele acl:ivielaclc propulsora, qul}m vo·s f'alla nesse 
momento, trocou de ó'crviço nesse dia com um collcga, para 
~lo6er commandar, nessa noite, a g·uarda rlo batalhão de ·en
genheiros, que Linha as chaves rla enLra,cJa. 

Jaymc Bcnevolo, Serzedello Corrêa, Digno Freire c outros 
pernoitavam .cm frente <t Escola, na·s pequenas casas do porto, 
c&'pcrando a voz de chamada pàra entrarem no edil'ioio c assu
mirem os seus postos. O aviso esperava-se ,que chegasse com 
o capitão Hermes ela .Fonseca, quando vie·sse para marchar com 
o balul:hão r! e engenheiros. Ainda me commove, decorrido 
tanto tempo, a anciedad.e druquella cspem prolongada, até 
o começo da madrugada, quando em um tilbury me J.cvaram 
o recado claquello official nost.as inolviclaclas palavras: «Ü lVIi
nisLJ·o da Glwt·ra pediu demissão, que l'ho roi eluda.~ 

Era o recuo com arranlhões a .que al!udiu Cologipe no 
'Senado, não so sentindo desmerecido pot' haver vergado para 
evitar uma convulsão no seu pai2. Conseguira adiai-a, mas 
o ·pacto estava J'eilo r.ntre a opinião publica conduzida por 
elementos acf,ivos o prestigioso~ c as classes armadas, .im
lll'e!rnacl!ls nos mesmos sentimentos c ideaes. Veiu, afinal, o 
,l\Iinistet•io Ji.borl.ador, recc·bido pelas acclamações do um povo 
om clelirio. Presidhl"O João Al:l'redo, que fura o braco dircil.o 
de Rio Bmnco e seu l\:linJsl.ro na campanha parlamcnlar ele 
que sahiu n lr.i r.lo ventre livl'e. 

Patrocínio o fizera cunrliclaLo dos abolicionistas .ao Go
verno. 

Um rliu, !101' insist.encia dos meus co!legas apprchcnsivos, 
rui ú rcilacçiw ela Cidade do lVo para perguntar porque ·in
sistia r.Jie no nome do João Al11'rcclo, d~pois <lUO esse iJ.JustJ•c 
homem do Estado fizera, no Senado um discurso contmnpori
:t.ador que se não distanciava muito da attitudo de Paulino 
rio Souza. nosso maior acivor·sario. «Di~a aos nossos amigos», 
J'csponclou-mr.> o i'ormiclnynl campeão elo abolicionismo, ~quo 
l"iquem t.J•anquillos; .Toão All'rcdo, estou certo, virt\ ao poder 
com as nossas irlúas; maH Sll vacillar. nós o ompurt•aJ•emo-s 
pam <lcanl.e ou para fôra do poder:.>. E assim foi. O minis
tm•io subia para rxtinguit· n escravidão, nem ·pam antro fim 
poderia .t.or subido; mas no primeiro momento vacH!ou nos 
il'J'mos da solut;fio, alt:•. quo nm ministro, MasLando tor!as as 
fôr·mulas clP ennl.r.nl,JlO!'tr.aciío, n~wr.s(lntou o texto mcltcul c 
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definitivo que o 1\IinistÓrio acccHou com cTara visrío do mo-
mento. . 

Bcmclilos so,inm os que nos fizeram chorar neste dia 
Jagrimns de alegria, na confraternização de toda esta cidade, 
nas acclamaçõcs aos lutadores victoriosos, nos abraços aos 
conhecidos o dcsconhcciclos, sob a funda impressão de uma 
emoc.ão pessoal c collcctiva que arrancava lagrimas entro os 
sorrisos elas festas .. 

Dessa emoção gcnLc sincera e homens poliUcos inLcres
sados pretenderam tirar par Lido para revigorar o Vllrono. Mas, 
os seus dias estavam contados. A unica forca que jr,1 então o 
sustentava era o respeito geral ao ;rmporador. 

!D. Pedro H, nlio 'foi um g·rande rei, mas foi um ;i!,Tande 
o digno brasileiro. NftO foi um ,homem de accão, foi um ho
mem de pensamento. Ao seu Governo faHou o espírito de 
iniciativa e as qualidades praticas ele realização que se !'C
queriam para um paiz americano, vasto e rico do possi
hilidudcR, mas Leve sempre a nol.a acccnluada dos seus sen
timentos prorunclamcnl.o ·brasileiros. Era pessoalmente dcs
intcressuclo de bons matoriacs c velava com ·cuidado minucioso 
pela compostura moral do seu reinado. Foi um Imperador 
som ser aristocral.a, ainda .que •fosse um fidal-go. Seduzido 
pela ambição dos homens politicas, assumiu o governo anLos 
da idade consLiLucional, mas logo se emancipou dessa scdu
cc;ão para crear, insensivelmente talvez, o poder pessoal de 
que usou nu pi·imoira phaso do seu reinado com al.ilamento 
c moderuoüo. •Com o Lcmpo o seu espírito accentuou as suas 
preferencias pelos esLudos das linguas c os das scicncias que 
Jihe deram a satisfação ele adquirir nomeada no estrangeiro. 
Comprelhendia o sou paiz, porque o estimava profundamente, 
e percebia -claramente que o futuro seria a IR.cpuhlica. Apre
ciava com tolerancia e ·quasi isençftO as . l'órmas de . governo, 
c, fallando 1.:1 fóra. assim como· Ulg·indo no seu paiz, mais de 
uma vez dou a impressão ele, um republicano. COJ:nba~ia-so 
ncllr a d)•nmn~liu; rcsrcil.nva-o o imreran~c c, sohretudo, o 
compal.riol.a .. Dlllbi o npplauso universal com que foi recebida 
a mocãn votada pela 'Gamara Municipal de •S. Borjn, adoptada 
por todos os republicanos com agrado .geral· dos' brasileiros, 

· declarando que o combate se travava contra o tercei~o roi
nado .• J\ccentuando a firmeza inabalave.\ das suas conviccõos 
os republicanos rendiam, como adVOJ;"Sarios, nessa declaração, ' 
a maior homenagem que um homem publico poderia al
cançar. As ambições do terccir·o reinado, dominando a vontade 
enfraquecida do 'Imperador doente, precipitaram, no cmtanto, 
os acontecimentos. Saraiva, pensava que naquelle instante só 
l'Csl.ava ·~t monarcllia realizar a reforma federativa prepara
teria elo advento republicano .que fatalmento a seguiria. O im
perador, cu i dando mais da Pntria que da dynastin, >superior
mente apoiava o cst.udista fiel l\o seu imperante e leal ít sua 
patria. Tal nfto era a visão rlos homens {jUe coroavam a 
'])rinceza Imperial, nem a do alguns polit.ícos elo :foição com
bativa, dispostos a lutas pelo terceiro reinado, 

Desses, era figura ·principal o Visconde dfl Ouro Prolo, 
consumado homem ele E'stado pelo seu saber. prejudieado no 
::rovrrno por um temperamento combativo o, 'por vezes, arrc-
)Jatuclo, mas sempre di1gno, · · · 
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i?üra governo da primeira voz llk.l Cl!inistorio da l\Ial'i~ 
nha .durante a guerra c nesse tempo c no,quello posto, pres~ 
tára reacs serviuos •ú sua patria. Da segunda vez a sua lei~ 
mosia cm manlet· o chamado im:poslo do vintcrn, combaLido 
nu ])J'aca 1mblicn por Lopes Trovfto, o tribuno querido do 
povo, qLtc sob a influencia dominante elo seu verbo, resistiu 
c foi espingardeado, determinou a quúda elo Governo com a 
suspensão posterior do i'mposlo malsinado . 

.Sabendo do seu modo elo pensar, Saraiva desistiu do in~ 
Lcrvir pura não compromeltor a sua c a responsabilidade do 
ImpcradoJ• perante a dymnaslia, O novo Governo constituiu~sc 
sob os auspicias da Princcza, como paladino do terceiro rei~ 
nado, para dar combato aos republicanos. 

Começava a baLaH1a decisiva. Homem de acção c de t•c5o~ 
Jução, Ouro PreLo, cspirHo dominante PCllo seu valor, apres
loLl~sc para vcnccl~a. A batalha desdobra~sc em dois conk 
bates principacs: a clcir;ão ela nova Gamara· c a destruição 
do vigor e elo prestigio dos republicanos. Não cabe aqui rc~ 
;nemorar a at.:Luacão elo Governo na solução elo primeiro cm~ 
baLe; basta recordar que sob a lei Saraiva, a Nação volveu 
aos tempos das camaras unanimcs. A victoria do Governo 

i provava do mais c não só desmerecia na opinião publica o 
embravecia a onda republicana, mas ainda commcttcra o erro 
de irritar o partido conservador c o preparava para a0ceitar, 
como accei tou ele braços abertos, a proclamação da Republica. 

Para dominar o vigor pr,cstigioso elo ParLido Hcpublicano, 
o chefe do :gabít1etc, conhecendo o sentimento politico do 
Exercito, cuidou logo cm allrahir os reduzidos elementos mi~ 
lilares que suppuDJha capazes ele l'he prestar braço forte e do 
enfraquecer os que dci'iniLivamenLo se mani.festassem pro~ 
pensos :tí mudança do regímen. Estabelecido o conflicl.o, mul
tiplicaram~se os incidentes: cm um dia era o Presidente elo 
Co·nscl,ho que fazia prcndct' um .iovcn offici.al da Armada, por 
lhe não Ler feito conlincncia no Arsenal do Marinha; dahí 
ha .lias . o mesmo Choro do Governo .mandava substituir o 
recolher preso um of.ficial do Exercito por não estar ú frente 
da guarda que lllo fazia conUnencias ú sua entrada no Thc~ 
·souro, embora al!egassc occupa1;ão indcclinavel. Disposto a 
IucLar, a sua cnorgia não clesclcnhava occasião de se fazer 
sentir. 

Dcscnhava~sc immincntc o conf!icto final. O Exercito cn~ 
trcgou então os seus destinos a elo is chefes: um que tinha a 
fascinação avassaladora ·do saber, o poder espiritual sobre as 

· conscicncias, c outro que Lrazia o prestigio de sua bravura 
.guerreira c exercia doeisiva influencia sobre a Lropa com~ 
batente. 

Benjamin Constant era o ídolo ela mocidade. Pro·fcssavu 
como um sabio modesto c bom; prcclicavu, como um philo~ 
sopho, sincero c vchcmontc; exemplificava como um 1t1ora~ 
lista, austero c irrcprCihcnsivcl. Era admimdo pelo seu saber, 
adorado pela sua intcgricladc. Até certo tempo n sua influcn~ 
cia sobre o;; espíritos só teve o effcito que os cncyclopedistas 
oxcrccrum no preparo ela 'Revol.uoão Franccza, pela doutrina, 
pela altivez c pela inclepenclencm. 

Não era um politico militante, mas uma fonto crystalina 
de inspiração pela cmancipa(.liio elos espiritos. Quando teve 

. a sonsa cão ele :quo sua ·P<rtrla, que ê11e t.ambc!m eltl-féttcrcra· com. 

( 
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a sua iJJ'U\TIL'a impas:iivel no .Parag·uay, doculhia dos seuti 
desLiuos, cnLt'Oll na lít,\a, impolluto, na armadura de um com
batente apaixonado por idcacs. J~ Jo.go intcrvdu como um 
elos t:~lle.l'os na questão mi·liLar o a\•ancou até s,er, como i'oí, 
o organizador elo movimento de 15 de novembro, assumindo 
lJUblicamont.o a rcsponsahilicladc dessa jornada rw mernoravol 
e .l'ormidavel d.iscurso que pronunciou, com assombro elo todos 
e acclamac.ões delirantes na J~scola Militar, na reccpc.ão do:; 
chilenos. 

t])eodoro era o soldado entre os soldados, o veterano sobro
vivente entre os sobreviventes veteranos. Das espadas cu,ío 
brilho impressionú.t·a a retina do Brasil agradecido e jubiloso, 
restavam cm primeiro plano a sua, a drJ Pelotas, a de l<'Jo
riano c t\ de .Almeida Barreto, 

Pelotas l'tit·a o seu companlleiro signatario do· celebro 
manil'esto,. anele, durante a questão miliiar, se affirmou quiJ 
o Exerci to não conhecia o caminho por onde se recuava sem 
honra. A sua sol.idarieclade era segum c valiosa no apoio aos 
destemido~ republicanos riog·randenscs, com Julio de Casti
oJilOS tí J'rcnLc, contra a rcsisLencia prestigiosa de Gttspar 
,Martins. 

Almeida Barreto, desilludido do 1governo, procurou es
pontaneamente 'ID'codo·ro. de quem ancloára nlastado durante a 
questão militai', para significar-lhe com a sua habitual fran
queza o seu decidido a:poio . 

• mariano l'ôra um ausente dos acontecimentos, vivendo a 
vida da sua província natal, mas sempre lembrado dos que 
conheciam os homens ela guerra. O seu nome acudia log·o aos 
mais experientes quando se :fallava na possibilidade de um 
conflícLo armado. Fôra republicano na escola c acceitara, 
posteriormente, comrnissão politica dos liberaes. Depois re
tirou-'sc longamente, parecendo Jóra de tudo, mas acompa
nhando com vivo interesse de brasi_.leiro que o era profunda
mente. o doscmolar da viela nacional. Era amig-o de Deodoro 
o de Benjamin. . • 

Chamado a !Uo pelo novo Governo, n,qui veiu co~hecer 
de l)Crto uma sítuaoão .que de longe mal poderia appr·ehenclcr. 
Quando viu que, á sua revelia, os seus camaradas do que era 
inseparavel por toda uma vida de communhü.o, avan~.avam 
:Para realizar os seus ideaes poli l.icos, nlío se sentiu com 
i'orça d'alma para destruir cm combate a :flõr do seu ExerçiLo 
querido, •:i cuja frente estavam o' maior dos mestres e o seu 
brilhante companheiro da campanha do Paraguay, 

·Quando· :JJqui chegou o contacto entro os republicanos e 
as classes armadas que Quintino Boca:yuva o Aristides Lobo 
crearam com persistente campanha de imprensa, recebia o re
forço poderoso de IRuy Barbosa, sem ostensivo caracter repu
blicano, mas, de cffoitos ·rormidaveis na dostruiolío do governo 
o na critica do regímen. 

'Toda a Nacão anciava pelo desfecho da luta: o Sul, fre
mente de onthusiasmó r&publicano; o Norte, evocando o seu 
passado de glorias c de martyrios, depois de haver ouvido a 
palavra inflammada ele Silva .Tardim. 

• NãoQ sei por que aberração se tem insistido em duvidar 
do caracter r'etlUblicano do movimenta de :!5 de novembro, 
conhecidas as combinações anterióres ent,re -os revolucionaJ:ios 
p1i1itares e os chefes do movimento republicano. O cara~ter do 
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movinrenlo Jui tiempre esse em todos os espirilos, sú rccuiosos 
cm come~o de iDeodoro, que embora declaradamentc contra o 
terceiro reinado, dava cuidÚdo, pelo sou ape.go o respeito ao 
Imperador. Na memorava! o tantas vezes commomorada sessão 
de 9 do novembro, .quando após a assemhléa· geral, vot'ada. a 
moção Villeroy, nos reunimos, secretamente, doze of.ficiaes em 
torno a BenJamin, fui eu o orgão dessas appre1h.ensões. Com a 
sua habitual svperioriclade elle nos retorquiu que não daria a 
sua responsabilidade a um ai'i'rontoso motim de quart.eis c só 
comprohenclia a excepcional intervenção militar como instru
mento· ela vontade nacional para a realização de um novo re
gímen que correspondesse •ÚS aspirações do paiz. Promett.cu ter 
no dia seguinte novo entendimento com Deocloro de que daria 
conhecimento immediato a todos, por meu intermedio. Es
perei-o, no ponto aprazado, c, da sua bocca, ouvi a narração 
austera da mcmoravel conferencia. Benjamin expuzcra a si
tuação, mostrando· que não se tratava do segundo, mas do 
terceiro reinado; que a contemporização com o t.Impcrador 
do·entc, debiliLado e quasi allleio, por imposição dé seu me
dico, ás machinações politicas, enfraqueceria os elementos de 
resislencia ao futuro reinado que disso se. esLava aprovei
ta'nclo, vara, talvez, por uma subita abdicação de que .i'.i ~e 
fallava, assumir de surpreza o governo ·do paiz. Deodo·ro, de- · 
pois de ouvir o seu ·grande amigo, ficou longamente silencioso, 
recostado ít cadeira, apoiando a cabeça nas mãos cruzadas 
para Lrás da nuca, num gesto que lh() era familiar. ' 

.<\:final descruzou as mãos em um rapiclo movimento, e 
balenclo~as espalmadas sobre as coxas, respondeu gravemente: 

«Você tem razão. Benjamin; o velho j!ÚJ não governa; 
vamos fazer a Republica., 

• :E par;:. fazei-a partimos na madrugada de 15 de no-
vembro, cm um movimento que, adiado á meia-noite pel·os 
chefes, por ter sido Deodoro acommettido de uma crise com 
dispinéa, do que j(t·vinha soffrendo, teve que s~r ,reatado pela 
madrugada, porque a impaciencia ele Solou, 1\fenna Barreto, 
Joa,quim Ignacio, Thomaz Cavalcanti, Baptista da Motta, Be
vilaqua, SaLurnino. Annibal Cardoso o LanLos oUtros dos mais 
exaltados, ,iá praticára actos irretratavcis .Caracteristicos de 
um movimento revolucionaria. ·Quando, com outros, cihe:;uei 
para lhes dizer elo adiamento, deparei com os regimentos dr) 
c·avaJlaria c arlilharia em pé de ·guerra, arrombadas as arre
caélações, feita a distribuição elo munições e proclamada a in~ 
surreição. · 

:Voltar atrás era impossivel. nessa critica situaçãO'. 
Deodo·ro, que· era o prestigio militar, impossibilitado de 

nos commandar, Wandcnkolk c outros oh"fes da Armada, se 
tinham ret.irado elo Club 'Naval para suas casas, como os olhe~ 

• fes civis, scientos Lodos elo adiamento do qualquer resolução. 
!Só nos restava appcllar para Benjamin. Propuz-me ir bm
cal-o: o valoroso alferes Acl o!pho Penna fez questão de acom
panhar~me. Era ainda escuro quando conseguimos acordar 
o porteiro, que, receioso, pôz diffieuldades em despertar 
Ben.iamin. Em vão suhimos a escada, em cu,io •ovo uma 
,grande porta ele macieira ele lei, ainda conserva1 a mossa 
que lhe ·deixou o ·punho ela ·espada com ·que a bati violi:m
tamcnte. Desanimado elo ser ouvido, lembrei-me quanto 
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Pl'll. o mestre querido de Lodos ·os que o cercavam· o 
de·<r.e111os cio novo para a.fl'irmur ao velho pori.JJil'O que 
vinllrtnJos pum ;;alvar .Bcn,iamin ele um gruncl~ perigo. 
Tmmedia/.amelne nos condu~iu pelo anclur Lerrco aLú n. escada 
de accNi'50 nos aposcnluclos ela famil ia c logo J3onjo.min nos ap
parccc'u na calma habil.ual 'd'c sua nobJ'C Jig·m·a. :l!:xpuz-llle 
o que se passava c ellc, sem vacillal', com uma clc:cisilo que 
nos sur.prclwndcu n eneoru,jou, ·l'~SüilvcLt prindpia.r n revolu
ção, salvamlo uma siLual)üo que parecia ·J~eL·üicla pelo clescncon·· 
tro r.Jos sc1u,s elcm cnLos, tomando immcd i atas providencias. A 
seu. irmão i\larciano de l\Iagai!Jãcs incum!Jiclo {]O correr tt Bscola 
l\liJ.ilar, .que cru o ecnLr·o vivaz .ela cncl·gia, pura dt:r· ·aviso a que 
clla, como sempre, galil:wdameutc corrc·spondcu, c. cmprazal-a 
para vir, como veio, sob >O comrmanclo do proprio c valoroso 
M al'cian.o, ao campo da j\eclamar:lfío. A seu cunhado eapitão 
;Joii:o Costa, rccommcndou que :f,os·sc i m mcd i ava.rnl}nLc avis:'lr 
do facLo aos oJ'J'iciuos que tivessem pot•noH:.aclo no Club Naval 
c, sabidas alli as rcsiclenci::ts d'u ouq,ro~· que irudi,cou, c•ori·cssc a 
llles clm· noLicia do que se pass::tva. Ao a,Jfer.es Pofia enviou 
para a Gavea cm busca de \Vanclcnkolk, servindo-se assim 
para o (/Cscmpcnho ela grtw.c rcspon.sabiH·clado que assll!mira 
(fe Lodos os C•ompanhiros que Linha •fJl'cscnle. Depois rapi
damcnLo se fardou, tomando um ca.rr.o que aqucnas a!Las 
lwras da madrugada me 1'ôra duelo cruconLrar disponível, 
e scgru.ir sem qua.lq·uer clcLcnoa para São ChrisLovão, acompa
nhado por um jovcn scs-nndo-lc~cn/;c c pelo êlarim do se
gundo rcG·imcnto que u cs,sc serv1a de ordcnanoa. A SU\1 che
gado. exhai,Lon os unimos c. mais únda a ordem que imrmedia
tamcnlc deu pat·a a marc.!HI, para a ol'fcnsiva. A maior pa
tcnlc que o secundava c·ra Solon, acompanhado pelo enthu- . 
.siusmo de Godolphim c d1C todos da oavaMaria, CjUIJ logo se 
apreseniou para l'eunir-se ü arWlmria ardorosa. 

Não Unhamos infanL0S 'aquurtclwdos ali, mas por çledi
caoi1o. ·do a'l'Llmnos da Es·cola Superi·m· ,cJc Guerra, até de offi
ciac.s, se organiza1•a mpldamcnte uma i'orcu composLa ap1enas 
de uma quasi cenLC~na ele homens, sob o cômmanclo dro capitão 
Vcspasiano de AI!Juqucrqrue. 

!amos inicioar a nmrcha audaciosa: Benjamin, já a ca
vallo, c·omo se c.~Livc.'lsc :/'aliando comsig·o mc.smo, murmurou, 
olhando a cxi,gu i'daclc dns nossus fo r·ças: ~si ao menos Dea
doro podcsse a.pparccc1' 110 campo ... » Os que nos achavama~ 
mais pcrLo ouvimos a rcl'lcxilo que eslava lurnJJem nas nossas 
almas BnLrcolMmo-nos c, animado p.cla c·omprchensão des
ses alhures, intervim: «Si o Sonhar quer, vou. adirun.te até M., 
para ver si rl ~Jossiveb. «Vá~ - me respondeu immediata
mcnto - "·o depois á casa elo General J3arrcta tambem". Fui 
com Silva do BriJ:sil, que .,cs~'O'Ihi por C<ompawhiro, preve
nindo a hy.ploLh'o&c ele um dcsasüc pessoal,· c para qwe isso 
nilo ím.pocliissc o cles~mpenho da nüssã_o Gn:lopando, á chegada 
da .prar;a i1 elo .Tunho, .passámos J'O.plc/umcnte poe um carro • 
fechado, caminhando a trole cm sentido contrario ao nossa. 
ALravés das eorLinas naqucl!u rapida desfilada, parO:ceu-nos 
ver um ~11!1il'orme. "Quem scrü", indafllou Silvo. da Brasil, e ao 
tropel do ga,lop'(', •Oll lhe re.sponrJi oonvencido: Wandenlcalk, 
com cc.rtl)í.Ça». 

Cheggmos á casa de Deodor.o; logo nos attende:u a vene
randa companhe,h•a do seu lar, ·e como, com a timid<ez que me 
~a vem as ·apprehensôes di:i ·seu es'lndo ele sa'U{!e, ·cu Ih·e pergUn~ 
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tas:úi S() f)(ldel'ia falia!' ao llHII'eelml. 111e respumleu, com Lrau-· 
,quilida.dl:: ~o neodoi•o ,já salliru, fnrdatlo e at•mndo, IIJeLI!U 
em um sacco u :;ctim da ;;ua montaria c foi em um carro 
tJ;iaJ'U. o qual'l.ol». Gomprehcndemo~ rmtã.o que era 'D1:1odot'n o 
:passag·ciro <lo euri'O que encontrámos. ü ln·avo .soldado, nu 
sabrH· do ;pcr.igo, magira, vencendo a rJe,p1'essão da molcs'Liu. I! 
tttOrJ•ora u. assumi1· o seu posto, antres qu1~ lho ciHJgàs~c o nos;;o 
appcllo. 

Rapidos e· animados oorr·emos á casa de Hal'l'eLu, que. era 
justam~"!üc nos J',undos do Quarta 1-Goncnal, e alli soullL"!llO:i 
que o goncral úka chamado pelo Governo. A no!lsa pa.ssagem 
pela. fac.e do Quat•tol-.Gooeral, que .dri J)ara a estrada de forro, 
atrahiu a atteücã.o de· muHos offioiaes, que M®dinm ás ja
n~llas pat·a ver· os primeiros signaes da revoluçã.o que a.hi 
vmha. 

Passados tanLo> anuas, tonllo, viva na retina a imagem da 
queJrles grupOil c do~ Wl'risos amigos qu,e profusamonw nos re
ceberam. Vejo ainda nilidamcnle na .ianulla da esquina a fi
gura inconl'undivel do chcf1! do Corpo de Sarude, comncl Dan
tas, com auas longas barbas tl severo aspecto. 

E' interessante l'Ccordar a ;>;ingularidade da nossa situa
~ão, sabido Jc todos que et•amos r<e.voludunarios, mas prcst,amlo 
e ~·cccbcndo .con~incn<Jias. como ~e nada nos sepiarassc. ll:' 
que, irmanados pelos soffrimcnLos tlt1 guerra o Jig·ados pela es
t.ima do paiz, os soldados de terra o mar ainda não conheciam 
dissentimcntos. 

Poucos hti>lanLes depuiti da chegaua á casa d1l :Bai·
reto, .iá encontramos a collumna que descia 'Polo canal 
do Man(Yue com Benjamim ti frente. Dcodoro, atalhando cami
nho, impaciente .pela mur·cha lCJ·da dos animaes do carro, J'õra 
•l,er ás proximidades do quartel, ond~· soube da marcha para 
a cidade. 

Ainda .não .t_inhumo~ expt·imidü a nossa !-idmiriu}ão l>Cla. 
·SUa ausenc1a e JU o centro da collumna romp1a cm acclama~ 
1;õe~, avistand-o Dcotlor·o que, pelo ou.tro rlaclo cio canat, esti
mulava ao cocheiro na ancia de arlcan~al' a teta da columna .. 

Fez-se a'Ho c us dou~ chefes .se 1.mcontra.mm. Foi um 
instante de int.cn~a comoção, mas 8ú um instante. DeodoJ•o 
retomou u seu Ioga1: no car·ro e continuamos a marcha. 

Ao desemtwcal' no can~r:~o avistamos a. policia. mili·LM', qUI! 
era numerosa, cm columna, c ent.re. clla c. a Estrada de F.ert•o I)· 

!Batalhão Naval em linha. Ua.pido, Deodoro pcdiu1 um cavallo. 
:Um de nós quiz ponderar, rccciando uma rccahitla que talvor. 
hastassa descobrir o ca.t'J'O para que o vissem. <(Qual, me
nino) - respondeu vihra.nlll - «a. cavano, i'ico bom de wz,, e 
fllontando Jcpido o animai que lhe agrad'rira a vist.a1 montat··ia 
do ali'ere.s Eduardo Barbosa, s1j iL farde o deixou ao regressa.~ 
á casa. -

Ató. al:Ji oonunaudára l:loujauüm; comcçavu. agm·a u com-
:ruando de. Deodoro. · 

BarroLo, que- cotnmandtwa tllll the~e a policia e o Batalhão 
iNaval, Jogo lho veiu ao onconLt•o I) Dt•otlom o root\bc-u• IJOm 
a naturalid'ado c a autoridade de- mn c.ho~o militat• em para.da. 

Poupo-vos para não ir ~nais !ongl', que já o fu.i basta.nl,e, 
os :p·ormooores dessa jornada, que mn dia contarei no quu 
rvi. Não para fallar de mim, que fui lllma simples unidade no 
:meio daquelle mHhar do eompanheir9s een1 qualquer desta
que sobre alies; mas ·POr.que a na.rratJvo. de uma testemunha 
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a ob1•iga necessariamente ·a fallar de si propria pill'n dize-r o 
que viu, o que ouviu e •O que ovcnlualmcnLe foz. 

Mal ~assadas dez horas, o rninislerio rendia-se á min
g·ua de recursos defensivos. Ou•ro PreLo recebeu o golpG com 
ai ti vez o dignidade. As forças de !.erra desfilaram até o Ar
S(lnai de Marinha acompanhando os seus camaradas da Ar
mada, companheiros da ,jornada vicloriosa. Depois rogrcssu
rnm ao quarto!. 

Allegou-se contra 'a proclamação que nella nü.o enLrã.ra: 
o povo sinli.o cm nUJ11'lero reduzido. A'quella hora mo.tutinJ, 
com as distancias desta cidnde, muilo peor servida naguelles 
tr:rnpos ele communicacão que hoje, sem telephoncs para 
avisós rapidos, o o ovo só_ poderia ser presente se o con.flicto Re 
tivcSSB prolongadô peJ.o dia a J'óra, ou no caso de aYiso pré
vio. J'á expliquei que os chefes civis cn:pazes de dar esse 
aviso aos seus amigos influentes se haviam retirado altu. 
noite para suns casas, cerLos. do addiamcnto da qualquer mo
viment.o pelo esta:do de saude do chefe miliLar. Ainda assirn, 
Qujntinoo, que ora o c!Je.fc do ParLido Republicano. Já esteve 
e desfilou a c:wallc ao lado ele Deodoro e Benjamin, como 
Pedro Paulino, e Já estiveram AriGLides Lobo, Esteves :lu
nior. Armando Cavalcanti, Alberto 'l'orres, João Clapp, Simões 
Lopes e quantos ropublicanos c·onseguiram saber a tempo o 
que se passava. · 

· Nfio admira que a generalidade do po,·o :fosse S01'1Jrchcn
dida, quando o adiamento da revoluclio e a ,sua reviveccncia 
lia :mesma noite fizera com que foss·em apanhados de sur
prczp., naqUiella manhã, Silvn ,lardim e outros valorosos repu
blicanos. Mas apenas conhecido o successo, 0 /POvo encheu .as 
ruas que por <lias seguidos estiveram apinhadas c oothusias-
ticas. . 

Ent.re as calorosas manifestações de regosijo nem uni 
só p1•otesto publico· se conheceu, e aqui, como por todo o nosso 
''as to paiz, a Republica foi recebida ,triumphante. 

O Exc.rciLo c a Armada, em nome da nação, como oonsa~ 
graram os decretos do Governo Provisori•o, .pela efficiencia c 
rapidez da sua intervencli.o, dissiparam, de vez, as a.pprehen
sões dos que, vendo imminente e inevitavel a. Republica, re
cei-avam as violencias o possíveis. horrores de uma guerra 
.civil, . 

Era a continui·dadc <la sua missão historica; incapazes, 
!Pklr seu patri·otismo c ·disciplina, de perturbar .a ordem, con
stitucional em motins e rev•oltas, as classes armadas nunca 
faltaram á Nação nos ,grand·es dias .da sua hLstoria, no inte
rior como no exterior. Nunca t11ouxcram para a rua a impo
.sição do seu querer, deprimirndo a pat.ria, cuja bandeira de
se,jam se1111prc desfraldada com a!Livez no convívio do mundo 
:para ll''!der servil-a e defendei-a com honra e sangu~. Por 
lsso estiveram ao lado do povo e das suas nobres aspiraoões na 
.lndependencia e nos seus antecedentes, no sete de abril na. 
AbohCJio e na proc.Jamacão da Pcpublica, que entregil.l'am, àpc
II'I?S. passada a ·crise aguda dessa trasforunaclilo, ao Governo 
Clyll, ' . . ' 

Iam Cl)pleçur. os dias difficeís para um · paiz s-overuado 
cm um regupem novo por l1omens educados em um regimen 
decahido. Gs. inoi·tcs tu.rnbem governaram os vivos :tJ!Clo le
gado •de. ,uma ~duca9~o .antinomica, que llÓ espirit.as privile" 
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giados sabem superar, com uma situação regida por novas 
regras e novos idéaes. 

As mutações de regimens poliQ!cos, como as mudancas do 
estação no mundo physico, abalam os organismos e os depri
mem muitas vezes mas quando a estacãJo se caracteriza e 
passa a phase de transicüo, o valor das nações, como o dos 
índividu.os, se retempera e florescem ptu"a realiM.r a grandeza 
de seus destinos.· 

O regímen ahi está com a elasticidade de uma democracia 
para dar solução tranquilla e fecunda a-os problemas da vida 
nacional, e realizar a felicidade dos brasileiros, tanto na or
dem pilitica, · Q'Uanto na social, cuj-os problemas são mais que 
nunca e cada vez mais o centro das attenções dos homens de 
Estado nos palzes livres. Para servil-o os seus homens preci
sam ter ambições, não de subir ás posições elevadas, mas de 
elevar-se no conceito de si proprios e na estima dos seus 
concidadãos; não na grandeza material, que é a ambi·cão dos 
instinc~os ·inferiores, mas no aperfeicoamen~o de sua vida. 
moral, que é a suprema forca dos mocas e o consolo supremo 
dos velhos. 

Olhando para o passado\ vejo attonito que já desappare
ceram quasl todos os batalnadores qltle me foram chefes e 
com carinho olho e ·-penso nas relíquias sobreviventes aqui 
e nos Estados, dessa quadra de fé e de abnega~ão. A minha 
gerac!l!o, que então era a doa moços, começa a ficar sóainhil 
e envelhecida para desaparecer amanhã tambem. 

Que im1)orta si do ·outro lado ve,jo a mocidade com a 
1arda que outr'ora as familias repudiava.m, preparando-se 
para a defesa da nossa ~p·atria e abandonando os prazeres fu
nestos 'P'Ilra avigorar-se nos exercícios aue dão saude physica 
e moral. 

E, já descambadlo para o occaso, me não posso con
ter que lhe não diga com ·espeTanca e com fé: ·o Brasil foi 
sempre grande e digno: s~de digna da sua grandeza futura. 

(Prolonpadas e repetidas salvas de palmas abafam. O 
orador (oi vivamente felicitado pelo B:tmo. Sr. Presidente da 
Jlepublica, Ministros de Estado c crescidio numero de pes .• 
soas presentes.) 
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PRli1S!DllNCIA. DO SR, BUll:NO 1lE P.i.IVA, PFlllSIDENTl!l 

· A'a 13 e i/2 horas, abre-se a sess~o. a C!'Je concorrem os 
Srs A. Azeredo, Cunha Pedrosa, Abdias Neves, l!ermen!.lgildo 
de 'Moraes, Mendonça Martins, Alexandrino de Alencar, Laura 
Sodré, Justo Chermont, José Euzebio, Costa Rodrigues, Feli:r 
Pacheco, Benjamin Barroso, F1·anoisco Sá, Eior de Souza, 
Jol!.o Lyra, Al}lonio Massa, Venancio Neiva, Arau,19 G6es, M~
ui?. Sodré. M1guel de Carvalho, Paulo de Frontm, Sampa10 
Corrêa, Bernardo ·Monteiro, Peàro CclesliPO, Carlos Cavai~ 
cantP., Vid::tl Ramos, Felippe Schmidl, Carlos BarJJOsa e Ves:.. 
r,uoio de Abreu (29). 



628 ANNAES DO SENADO 

. .Dc!!.7\1nm dn Plllil!':il;<-'1'1'1' 1'111!1 r·aw •. n. .iu.sWica<.lt! os SJIS: ~il
\'l'l'ln N'eJ'Y. Lupt··~ f•IIII~:J/1'"''• lnd1u do J.lt·a~Jl, Godof.rcdo 
Vianua. Anl.onirw Fr~irP., .Joãu '.l.'horué, 'Tobias Mont~iro, Ca.r~ 
llt'i I'O da Cunha. :li ano c/ .Burhu, 1\osa <.! Silva, EusebH.< qc A11-
<i1·;tdt\ nu1H:aln flnlli!mhel';.:·. :3iqueiJ'<I de :IInne·l·l.!~. 1\nl.umo ~lo
li i~. I tu\' l:.liil'l!nsu. llr1··n a1·d i nn .\1 on!Pi 1·n. .r e 1'11 nymn Jlon L L• I rr:, 
:lliil'rili<; dr J.ae<•rd11, :'l'i/11 i"<'l:~nha. :\lndn~J.n .Lt•al, I1·incu. l\la
c'lwdn, llalll Sna!'l'>', .Ft·nnebeu !!ali<'•"· AdoJ.pllo Gurdo, Alfrndo 
F.JJis, Alnn•r1 d1: l:an•alht.l, .ru~,:. ,\lul'lilliNl, Ha1nos Guiado, Gc-· 
11<.\I'Usn Mal'IJU''"• X11víer dil Silva. J,nUJ'O J\lüJJ,u·. u Suares dos 
San Lns ( 3(>.) • 

E' J ida. pos/.a ern discus~ãu, n ~cm reclamar;úo U.l>LJI'OVtldiL 
a a ela da sessão anterior. 

O Sr. 1° Secrehrio dr.clarn que niio ha expediente. 

O Sr. 2" Secret;rio procede ú loit.ura dos seguintes 

PAHEil!IES 

N. ·'15:1 - 1•!121 

licdacçiio [hui!. do wo;iocto do Senado u. :J2, de .f92f, aulol'l~ 
zondo o Go'Vu'I'Tw a. nw.ndar coustrtt:i:r, pol' conll'actu ou 
adrrrinist1·at'ivamcntc, até ciuco mil preilios, para os 
tunccicmw•ios,. militr·es c operarias ela União. 

O Congresso Nacional resotv,c: 

Art.. 1." Fica o Poder Executivo autorizado a mandar 
construir, por contracto ou administrativamente até cinco 
mil predios, do valor maximo r!c 10:000$, cada um, que irão 
sendo vendidos a funecionarios publicas ou operarias da 
União. ' .· 

§ 1.• A venda dos predios assim construidos poderá se~ 
effectuada mediante pagamento em prestações mensaes, que 
serão descontadas nas respectivas folhas, de modo a ser in
t.cgralizado o mesmo 'pagamento dentro de quinze atmos, send~ 
ent.ão feita a transferencia da propriedade. 

§ 2.• O preco de cada preji:J será o do seu custo, accres
cido apenas dos juros e mais despezas na proporção da im
porf.ancia. com que bouveJ' sido onerado o Thesouro Nacional 
cm virtude da op.eração de credito de que trata o art. 3•, 
numero I. 

§ 3.• ·No caso do demissão ou se por qualquer outro mo
tivo o comprador deixar do ser funccionario ou operario da. 
Unillo antes de ultimado o J?B.g"amento do ·predio, caber-lhe-ha. 
o direito de optar pela obrigação de levar a termo o contra
cto respectivo ou i:le ser indemnizado da quantia que tiver 
pago, deduzido apenas o valor 11orrespondente á percentagem 
dos juros e despezas attribuidas ao Thesouro Nacional, à que 
se refere o paragrapho precedente. 

§ 4.0 No caso de fal!ecimento do funccionario ou ope
raria, nas condições ,Previstas no § 3• deste artigo, é assegu
rado aos seus 'herdeiros o mesmo direito alli consignado .. 
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.ArL. 2.• E' tambem facultado ao G:>Vcrno fazer empres-
,. Umos ao funccionario ou operaria da União, que possuir o 

terreno necessario e quizer faz.er a construccão de um pre
dio para sua residencia, passando neste caso a propriedade 
a constituir patrimonio publico até serem solvidas as obri
gações do cmprestimo que contrahir, cujas condições não 
poderão exceder ás bases estabelecidas no § 1• do art. 1•. 

Paragrapho uni c o. Os empres'timos de que trata este 
artigo não poderão exceder de 25:000$000 • 

.Art. 3.• Fica autorizado o Poder :il:xecutivo: 

a) a realizar a operação de credito até trinta mil contos, 
cujos titulas deverão ser resgatados no prazo de 20 annos, 
sendo o producto exclusivamente destinado á caixa a que al
lude' o dispositivo seguinte; 

b) a crear ;•1m a cah:a especial, a que serão recolhidos os 
fundos provenientes da operação do credito autorizada na 
lettra .A, deste art.i:go, confiando a sua administração o a do 
serviço que Ilho ,\ attribuido a um conselho composto de trcs 
cidadãos de notnria idoneidaà•3, ·escolhidos ou dentre fun
ccionarios publicas. Por essa caixa que terá escrip·turacão 
distinctn no Thesouro Nacion~l eorrarã'o iodas as despez.as 
concernent'es ao fim desta lei. No regulamento que el!:pedir, o 
Go"v~erno estabelecená do melhor modo a fisca:!ização das des
pezas que tiverem de ser feitas, bem como a fórma pratica de 
serem resgatados os títulos relativos tí operação de credito 
realizada dentro ·do prazo marcado, providenciando para que 
o mesmo resgato se faça pbr conta do renda especializada que 
fOr deduzdda da~ folhas de pagamento de funccionarios ou 
operarias da União, nos termos {~O § 1• do art. 1•; 

c) a susprnder a cobrança ou reduzir as taxas de impos
tos de importação Robre o material impre~oindivcl a contru
oções, que não sr,ia. applicav·el a habitaç.ões de luxo, con
formo a discriminnçiio qne scr·t\ "feita no regulamento, e a 
isentar dos impostos do srlln, de transmissão de propriedade 
e de qualquer out.r·o qu1~ .inlgar conveniente os contractos 
que t.íverem ele ser cnlchrados cm virtude desta lei. 

d) a ceder terrenos elo sua propriedade, em condições 
razoaveis e bem assim instnllnci'ies que facilitem as contru
oções. 

Art.. 3." Revogam-se as di;;posicões cm contrario. 
·Sala da Commissão de Redacç:t·o, 30 de novemb110 de 192L 
Venancio Neiva, Presidente mtcrin.J e Relator. - Vidal 

1/.amos. -
:fica sobre. a mesa para :qer discutida na se.sswo seg11.1inte, 

dep·Ois ele ptrl.JlJCa.cla no Diar10 d'.o Congresso. 

N. 454 - 19~1 

.A Commissüo de Finanças e:taminando o projecto do Se
nado n. 39, de 1921, substitutivo do de n. 25, do mesmo anno 
autorizando o estabelecimento de duas linhas de navegação 
aerea entre esta Capital e a cidade de Porto .Alegre e no 
qual a de Marinha e Guerra offerecendo-o á consideração 
do Senado' fez ligeiras alterações solicitadas pelo Poder Exe-
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culivo em mensagem n. 3, de novembro corrente e outras 
l.l~J· cllu !Jl'tJ!JI'JU uJLiuziuu~, todas, enLJ·utuulu, nwthr.las iu
dJspuJt6lH'CJ~ â pu!'Jcilu uxccu~ãu uo vr·ujcctu, é do J.Jur·cco.r 
QUU ~uja UUOJ,ilU.tlu u SUlJ:;tlLUliVu. 

Sala das Uummisciõus, :JU do novemllro do i921. - AZ
{redu lilli~·. )'I'CsJduutc. - l•'l't.mciscu 8ú, ltclatur·. - Sampat.:J 
()()rl'l}a. - ~·e~)!Uciu l)e avre•L - Juuu Lura. - 1Jc:rJtU1'U(I 
illunleiro. - Ju~·l} J::u~c:IJiu. - /ustu'VItcrututtl, 

I'AREC.:IlR DA COM.M/SSÃO D!l ~lAIUN!IA e GU/lllllA N ,, 438, DE i921, 
A \,IUJ:: ::ii> lll::lo'J::ltl:: O I'JU\J,;L:Jil\ SU!'l\A 

A' Commissüo de Illarinha e Guerra foi presente o pro
jecto n. 25, de Hill!, pleuumcnle jusliliaudo. da tdbuna pelo 
illustl'c Seuudor• ::iUIIILJaio l.:onêa, uutul'llmndo o üowruo a 
estabelecer dLtas linhas de na ve1;ucüu acrua entre esta Capi
tal e a cidade de 1'oi·to A!egl'e, sol> as coudi~ões qua e:;taJJe
lcce. .b:slil t:uwmi~~üo, pu r de!ILcru~ào uuauime, l'ClBOl v eu 
!Jt!dir in!'or·mac.;ucti au Uuvcmu, uulos de euuttil· o seu pa
r·cce!'. !'l'e~lai.lu~ Ud mfoJ'tllUçõc~ !JUtJJtlus nu nwnsugom do· ::i!', 
Pl'QS!dcnte da Hc[JU!Jlica, capeada [.lulu uJJiciu t.lu · Mwisturio 
da üucJ·ra u. 5Ui, de ::J do Clll'l'll!lto, [JUssou a Comrni~süo :l 
formular· o parecer, não só lc~allllu om conta ra~oaveis indi
cações forJttulatlas pelo Uuvumu, cutuo outra:; que a L:uml!lis
sàu l.mleuc.Lcu addLtZH·. l'iu:;tas coudit;iius a Comulitisüo I'ucum
llWlllJa au alto cnLuJ·iu du i:iuuuuu, pJ.Jdinúa :;ua, aplJI'ovu~ãu, !l. 
SCSULULt.!; 

SUilS rrrun v o 

N. 3U - i\JU 

OCongr·esso Nacional resolve: 
Art. i,• E' o J>odor Exoculivo autorizado a estabelcccir 

dna~ linhn~ do nn,·wat;fin :ÍC!'M enlr·c a Capil.al I•edci'UI e a 
cidade de Pnrto Ale)l're, do modo que possam ser inauguradas 
até setembro de 1922. 

§ t.• As duas linhas serão projectadas. uma Pelo litto
ral, e a outra pelo interior do paiz. a oeste da «Serra do Mar:., 
e se destinnr1io a primeira no Rerviçn de aviões e bydro
aviões, e a segunda ao trafego de aviõlls. 

§ 2.• O traçado de cada uma das linhas deverá ser feito 
de modo que os grandes c~nt.ros polit.icos, industriaes ou 
commerciae~ da regilio n ptlrcorrer conRtituam pontos obri
!l'atorios de passagem. salvo qnanto a isto se oppuzerem dif
l'iculdade~ technir.as 'do onoroRa remoçüo ou conven.íencins de 
ordem militar, relativas á defesa !lo paiz . 

· § 3.• O tracndo da 1 inha dn interior deverá ser orten
Lado pelos das vias forreas existentes na região a percorrer, 
afim de que os campos de af.err(IS'em fique•m collocados sem~ 
pre que possível, nas proximidades das estações de estrada de 
ferro. · 

§ 4.• Serão ln~t.alladns ao lnn~o dElA duas linhaR, eni 
posto• ·de aterragem ~!~~~~ados de soo kllometros, no maxlmo, 
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estações rndlo~telegraphicas e · radio~telephonicas, devida
mente apparclhadas para o sorrviço. de ractio-goniometria Cl 
com capacidade para t.ransmi tLir communicaçf.íes até 50•0 kilo
meLros de distancia. 

. . § 5." As estações radio~Lelcgraphicas o radio-telepho
nJcas extremas, no Rio de Janeiro e cm tPorto Alegro, deverão 
Ler capacidade para se inLercommunicarem directamente. 

§ 6.• Em Lodos os pontos de aterragem quo possuam in
stallal)ões de Lelcgrapho ou de telephone, communs ou . sem 
fio, serão montadas estações metcorologicas e aerologicas, 
preparadas especialmente para o serviço de navegaqão. 

§ 7.• Em. cada campo do aterragem serão estabelecidas, 
convenientemente apparelhadas, estações, officinas ou instal
l~ções de prompto soccorro medico e de· repara~õJr.s meca
nwns. 

Ar L. 2. • .A linha do Iittornl será ostabelecida, conserváda 
e dirigida pel.o MinisLerio ela Marinha,. c a do interior, pelo 
da Guerra, salvo no que se refere aos serviços de radio~tele
grnphia, de radio-telephonin, bem como aos de meteorologia 
e uerologia, que serão insf.alladas e dirigidas pelo llliniste~ 
rio da Viação e Obras Publicas e o de Agricultura, Industria. 
e Commercio, recpectivamente. · 

§ 1.• Sempre que o Ministerio da Guerra tiver necessi
dade de preparar um campo ele aterragem em ponto do litto
ral onde exista ou venha existir outro do. ~Iiníslerio da Mari
nha as installacões ficarão a cargo do ,primeiro desses· minis-
terios · 
· §' 2.• Os te!egrnmmas das autoridades militàres. sobre 
os serviçOs proprios das duas linhns áereas, bem assim os 
telcgramrnas officias e asumpto militar, terão preferencia 
sobre os de caracter cnmmum. 

Art. 3." O Poder Executivo facultará a entrada nas es~ 
cnlas. de pilnl.a:;em, a car:;o ele antoridades, aos candidatos 
indicados pelos Governos dos Estados, percorridos pelas <luas 
linhas, que fizerem doação ao Governo Federal dos t~rrenos 
precisos ao preparo dos campos de aterragem nos respectivos 
mente :p·elos l\linislerios da Guerra e da Marinha. 

Art. 4.• Embora as duas linhas se destinem, precipua
mente, aos serviços da Armnda e do Exerctio, poderá o Go
verno permiltir, só e quando julgar conveniente, sejam ellas 
uLil izadas para raicls sportivos e para viagens commerciaes 
e de experiencias, desde que. satísfacam as seguintes con-
dições: · 

'1', obediencia ·aos regulame~tos que forem expedidos 
pelo Poder Executivo, além da instrucc;ões especiaes de 
occasião; 

2•) pag-amento de uma taxa de uf.ilizacão da linha qwm
cln as viagens tiverem fins comrnr,rr:iaes e indemnização do 
material que utilizur nns campos do aterragem. . 

. Ar L. 5. • O, Poder Executivo pr~vidcnciará para que. dPsde 
.i fi,· sejam projectadas c orçaclns •ng duas linhas de que trata 
osta· lei, podendo, para isso, abrh· creditas até o maximo de 
40 ;{J00$000. ' ' 
. Pnragrnpho unico·. Os ~pro,lecln~ das linhas serão Ol'S'Jllli· 
z.ados. e e~CC\ltndos pelo Ministerio clu Guerra o pelo da M!l,., ::ombn. · ·· 



ArL G." O Podm• Executivo, .pura dar cmnpriment,o B P.sfa 
lei, poderá abrir m·eàito~. ntó o mnximo dfl 4.000:000$, lo~'' 
qn~ ror conhecido o orçamento dn r.usf.o provnvnl n Qllfl SP rc-
l'r:>re o ar Ligo anterior. . . 

Pnrur;rapho unico. O nrerlitri l.otnl n ser aberto sArá •li~-
~ribuido da seguinte fôrma: · 

·i•) ao l\.finisterio da Viação I) Obras Pnhlit·.aR, fi parte'l'f··-
J.ativa á rnrlio-t.elegrwphia e radio-t.nlephonin; . 

2") no :Minist~rio da Agricultura, Tndust.dn r. C:ommr.ra!o, 
n pnrl.o !'eferente nos serviços de rr.r,Lf)OJ'ologia o aorologia; 

3") nos Ministerios da Gnill'r<\ c da Marinha, f1s demais 
,J,~HfliJr.ns d~ instnllaçõcs das linhas nm·cns propriament.r difn~. 

1\l't .• 'i." nevo;;am-sn a·R dis.posições em contrario. 

Sala das sessões da Commissão. 23 de novembro de f92L 
~ A. Indio do Bra.~il, Presidente. -· Ber~~amin Barroso, Rela· 
l.or. - Carlos Ca•;alcrmte. - José de Síqueira Menezes. 

O Sr. Antonio Massa -· S.r·. President.c, llontcm um ?.migo 
,1hnmou :l minha a!.tenção para uma local do O COl'l'eio da Jl!n-
11híi. sob a cpigraphü - O Sr. Epitacio e os MilHares - cnde
I'C!çnda por um ma,jor reformado. O pseudo mil'lsivista diz i•s
trnnhar o ?.elo do J<;xmo. Sr. Presidente da Republica pela dis
(:iplína ctas rlasses militares com ~ nota do Cattete, quando 

• S. J;~x., Ministro •ja .Tu.stiça, cm· f 900,. procurava. r>nra satisfa.:. 
~.ã\; do suas ambil)ões politicas ~ervit·-se das dassos armnd~;; 
rmrn dc.par o cn tão Prl1sidente da Parnhybn, o Exmo. Sr. Dr· •. 
Gama e 1\Iello, de saudosa .memoria. Diz ainda o pseudo mi.s~ 
,;ivista que, fazendo parte do 27". hatalhão, fôra art•astado a se 
afa~tar de seug deveres milíl.ares para !.ornar pnrt.e. na ~mpt•ci
i ada da deposioüo alludida. 

Sr. Presidente, scmclbanle af:l'irma!.iva mwolve uma In
verdade, uma í'alsidnde. · 

Sobre u poli iiea de minha terra, no aeLual regímen, nür, 
1per.o inform~cões a qur.m qtWJ' tttte se,ia. Fallo com conhcei· 

' • mon t.o p1•opr10. . 
Tomei ,pnr.te on todos os movimr.nLos alli desenrolados 

1lesdP. a o1•ganizacão até a acclamnciio dn. Junta Goycrnameutal 
iltH! teve do substituir o ontíio Presidente da Pl'nvincia. o Exm0. 
,:;!1'. Dt•. Gama Rosa. 

Na Parnhybn ~6 houv~:: uma deposição de Presidente: foi 
a do Exmo. Dr.· Venancio Neiva, BOb o Govrt!no do Mtrrechsl 
71oriano Peixoto. Fomos nós os depostos. . 

No Governo do Dr. Gama. o Mello, f!m fins rle i890 ri prhl
cipios de 1900. t.ivcmos renhidnR plr.it.o~ eloitorafl~ n fomo~ 
,·,~ncodores nas urnas. \ 

Basta dizer que nR. capital reduzimos a nhfli!HI ;.rovcrnist:' 
a mPnos de um f.erço da votação. Pot• esse tempo, Sr. Prosi· 
d1ml.e, o partido governist.a se achava muHo enfraquecido c1m 
o !'ompimentr. dos Drs. Trindade Henriques e Silva 1\fo·niz, en
tii•'l Deputados Fcdcraes c .politicas dll' grande prest.i,::io. 

Vencomo; na eleição para ronovnoíi·o da AAsembléa Estn
rlual e os nossos candidatos for:u~ diplor(lados l{lOin. maioria. da 
.innl.rt apuradora. Os candidatos na nhnpa r.onf.rnrin foram cli~ 
plomndos pela minoria da ,junta. .. · . · . · 

No din designado para n reunião· dos Deputado~ eltlltos, 
\.-•dos ~c reilnir11m no cdificio proprio ela Asflembléa. na m<~sm& 
.so.ln. ele modo que a~ duns mesns se const.ituiram, l'un<'cipJltllldp. 
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rrma defronte da outra e· assim reconheceram os 1podcrr.~ rlo.lS 
~II'Jílos. Deu-se, purtant.o, a duplicata da Assembll\a, no mesmo 
mlificio, no mesiuo saliio. 

Como admittir o emprego de foroa se os candidatos oos 
rlnns parl.idos reuniram-se no .mesmo edificior no mesmo Ha
Jáo? Dia~ depois, Sr. Presidente, o Presidente'' do Estado, mu
dava o f[uartel da Forca Policial .para o Lyceu Parahybano, 
11ur. é oont.iguo ao Pallioio. rio. Govllfno, o para o pavimento su
prrior fazia mudar a Assembléa. A r.nt.radrt ()Csl.a, era :flelo 
portão elo qua!'lel da Forr,a Policial. 

Isf.o foi fcit.o para vedar a entrada aos no,qsos Doputados 
·~ twilar que llstivessem fnnr.donnndo no mesmo edifício. as 
rtuas Assembléas. 

Será' esto o mo\•imento revohicio·nario n que SI~ roferin o 
pscndo missivist.a? . 

Na eleiciio ·federal para a renovncão da Camara e do tet·co 
do Senado, e.m 1900, concorr!lram :'is urnas tres chapas : a do 
Senador Vcnancio Neiva, a do Dr, Trindade Henriques (! '' 

do Govr.rno do Estado. Venceu a ehapa do Senador· Nr.iva por 
uma s·rande maioria sobl'e as duas outras e a do Dt•. Tr·indado 
ainda foi vencedora contra a do Governo do Est.ado. 

A esíle tempo, plc·itoava, na Parahyba, sua .reeleição de 
Senador o l\fnrcchal .-\lmcida Dar!'cto, mililar dr. grande pres
tigio na sua clasAc, velho servidor. da Nação, na paz e na 
guet·ra, o um . dos factores da Republica. Era natural, Sr. 
Jlresidente, que as $ympathiaR da officinlirlade do 27• Bata
lhão .~e volt.MSem para o velho camarada . 

.As eleiçõe~ correram sem alteração da ordt!m publica. 
sem inter'Vonção de rorça. 

· Pleiteamos, Sr. Presidente·, a successão do Governo do 
}~stado, figurando o ·humilde orador, na chapa como candida
to ao Jogar de· 1• V ice-Presidente. 

· Vencemos, cu e meus companheiros ele chapa. ·Fomos 
r(!{lonhr.cidos pela nossa As~cmbléa, mas não lográmos· posse 
e não lográmos . Sr. Presi·denle, porque o St•. Dt'. Epilar.io, 
então l\linistro da Justiça, não ,:tueria emJJ,•egm· ,1.1 . ,força. 
Dizia s, Ex. que o Dr. Gama pas~aria o Governo ao Dr; 
,Tosé Percgt•ino, que era o candidato do partid~ .situncionist.n, 
c o omprego dia força para afastar o novo <'mpossado impor
·tarini cm uma deposição com o que não estaria de accôrdo •. 
Si o archivo elo telegrapho aionda guarda as. fitas do sor1•iço 
telegraphico dnquolle tempo,. nollas, Sr. Presidenlie; so cn
contthrá nm telcgramma expedido pelo então 1\linistm da 
Justiça, o bcnemerito Presid(ente. da Rcpubli'ca, qu<', r.ntre 
outras considcra~.ões, dizia: «E' escusado dizm• que niio con
l.'lrão com o m11u apoio para mo\'imAntos armados, fl ~o 
houver deposição, o Govrwno Fedrrnl mnndar:i rr·pôt• o de
posto:.>. 

. Est.a. li que é ta: verdade dM ooourNmcins politicas no 
tempo a. que se refere o pscudo missivisla. 

8r. Presidcnt~· •. commandava o Districto 1\lilitar, a que 
pertence o Estado da Parahybn. o Gonllral Tt•avassos, intei
mmontn lili'ado ;i corrente polit.ion do Dr. Gama e MelJo ., 
Esso General não fazia res~rvas de seu apoio á situação do
minante do Estado. Os sit.uacioniAtas da capital mandavam 
dizr.r 1\I)S seus corrcligionnril)s di) sertão quo o Clmpossado 
no .Oovern!l seria .o Dr. .To.sé .Poregritl(l porqlt() .o · General 
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Travasses lhe garantiria a posse.· Foi assim, Sr; ·Presidente, 
que o Dr. Epitacio procurou arrastar as cla~ses -mi!Ha!·es 
para o movimento politico ''do seu Estado( Entretanto, nin
guem é capaz de dizer que o então Ministro da Justiça, go
zando do prestigio de que gozou junto ao Presidente da 
Republica, não tivesse força para substituir aquella General 
no commando do Districto. 

0 SR.· .CtJiN<HA PEDROSA - Apoiado. 
., 

O Sn. ANTONIO MASSA - Sr. Presidente. o missívista diz 
ainda que no dia da eleição todas as intendencias do interior 
estavam no nosso poder, tomadas pela força. . · · 

E' preciso tel' pouco escrupulo para fazer-Se- afrirmativa 
dessa natureza. Não houve deposição alguma, não. houve um 
só conselho municipal deposto ·nem, ao menos, houve simu~ 

. lacro de· deposição do Presidente do Estado ou d(J" conselhos 
municipaes. . . 

Sr. Presidente, o Exmo. Sr. ·Dr. Epitacio é homem de 
prinDipios (apoiado), de prog•!)llmma; tem orientação pro .. 
pria; sabe querer; ninguem o afasta da linha que traçou para 
sua conducta dfr homem JIUblü:o ou de cidadão. Em 1912, 
quando appareceu a denominada politica de salvação, a acção 
do Dr. Epitacio, a politica da Parahyba foi ao lado do Governo 
legalmente constituído, e·· sómente devido ao seu esforço, ao 
seu prestigio,- foi manf.ido o President~ Dr. João Machado. 
Em ·1915 scindiu-se a politica parahybana e travou-se renhido 
pleito €'leitora! entre as duas forças politicas. chefiadas,· de 
um lado, pelo Dr. Epllacio, e do outro, pelo Monsenhor·wal
:frcdo Leal. O Presidente do :Est,aoo, o Exmo. Sr. Dr. Castro 
Pinto e o Governo Federal se mantiveram neutros no pleito. 
Foi tr:rrivel a luta travada nas urnas; mas, honra soja feita 
ás duas forças eleitoraes, a eleição foi a expressão da verda
de. Não houve uma unica duplicata:. ~runiciplos houve em 
que a nossa maioria foi superior· a 300• votos; municípios 
houve em quo Egual victoria coube aos contrarias. •rodos, 
de um lado c do outro, submetteram~se ás respectivas dcrro.,. 
tas. O Senado ·· e a Camara ·approvaram as eleições, 9 que 
de·ixa desde logo ver que estou externando uma verdade. 

· Esta é que tem sido a acção do Dr. Epitacio PessOa na 
politica da Parabyba. (Muito- bem! Muito: bem!) · . · 

ORDEM DO DTA 

CREDI'!'O PARA DOCENTES MIL!TAfiEB 

~· cli::cnssfin dn propos:ção ria Camara · dos Deputadofl 
n. 101, de 1921, que abre, .j)elo Ministerio da Guerra, nm 
cr·edit.o espceinl rlc ·!O :!.)71,$192, pura pagamento do que é da~ 
vida aos capitães Euclides Pequeno e outros. 

Encerrada e adiadn a votacão. 

l\'IE!..f!OR!:\ PE: Rl'lFORM,\ 

S" dis~ns~1i<t cln )lT''JflO~ici.'io da Ca.mara dos Deputado~ 
n. 10~·, !lo 1921, (;!UQ mantla· consltlerar como reformadq ntl 
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pMÜJ de 2• tenente do Corpo de Machínistas Navnes o eub. 
ajudant.e do me~mo Corpo, Joaquim Moreira ela Rosa.· 

Encerrada e adi ada a v o taç!io. 

MELHOR!.\ DE !\];;FORMA 

S• discussfio elo projecto do Senado n. 38, de :1921, d$
r.lr<rando que a reforma concedida ao eabo do Corpo de .Bom. 
J'lriros, João de Araujo Fortes, será de accõrtlo .:om o artigo 
:ir7 do regulamento que baixou com o decreto n. 9.048, d:l 
~911. 

Encerrada e adiada a votaQão, 

F.-\VORES .... OS HERDE!l\09 DAS VICT!MAEI DO «90L!MÕIIS> 

I Sa discussão do project.o do Senado n. 100, d~ 1920, cOn· 
redPmio ao~ herdeiros dos offíriaes fallecidos no naufragio 
do Solim~es os favores conferidos pela lei n. 2. 542, de 1920. 

O Sr. Paulo de Frontin r·) -· Hr. Prosirlente. perli :t 11)1· 
lavra pa.ra formular uma emenda a este projecto, emenda 
cujo objectivo é tornar e,;tensivos os favores de!le constan
tes, a todos os officiaes que morreram na Divisão Naval da 
Guerra, ou quando incorporados ás forr;as militares ou na
vios dos paizes alliadns. 

V. E:t·. e o Senado sabem que tive opportuntaade, com 
antros 1Jiustrcs .:o!!t:gas. entre os quaes o eminente Vice
.Presidente do Senado, de. em· Hll8, formular um projecto 
concedendo favore~ especiaes aos herdeiros dos officíaes, 
sub-officiaes, inferiores, pra~as contractadas, foguistas, tai
feiros e assemelhados. Esse .p.rojecto teve o n. :!, de 1918, 

. Approvado, depois de a elle terem sido, quer no Senado, 
quer na Camara, offerecidns varias emendas, subiu á sancç!\o 
presidencial, sendo vetado. 

Renovado, com algumas moctificaçõe~. e novamente ap
p.rovado pelo Congresso Nacional, foi, ainda desta vez, ve
tado por S. Ex. o Sr. Presldent.e da Republica. 

As razões do t•~to do primeiro proje'~to foram acceitas 
peJo Congresso; a~ do segundo, creio qu(' ainda pendem de 
f:ClUÇ!O, 

O Sr. Presidente da Republica em suas razl!es de v~to 
declara: . · 

cComprehendc-se qu~ o Congresso Nawmal procure 
ttmparar as famílias dos brasileiro!! que morreram na Df
visão Naval de Guerra, que daqui sahiram para a lut.a, e se 
expuzeram aos perigos da viagem e estiveram ás ordens dos 
chefes das forças combatentes, promptos para entrarem em 
feor;o. Comprehende.se qne o Congresso proceda do meqmo ·. 
modo com relacão ás famílias de outros compatriotas, colhi
·dos pela morte, quando incorporados ás forcas mil ita1•es ou 
navaes dos paizes allindos. Mas núo é justo. nem conforme 
aos interesses da Nação, liberalizar identico favor a famillae 

(•) N~o i'o! nv!sto pelo orador, 
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vln oí'ficines. sub:.ofJ'icwos o praoas que morreram ele grippa 
no nio do .rnnciro n cm outros ,paizes afaRLados do f.heaf.rn 
das opcrncões, .. mdr~ ~st.iv~ram sempre em mt.eira aegurnnoa 
e livres dos iJlCI'igos rlc nma guerra que nunca chN\'Oll até 
·~lles.~ . 

.São estas ns razões fundamentaes do 1!1':/o oppo.~l.o n,, 
prn,jl~cl.n pelo "Si·. PJ•esidenf.o da Republica; 

Dr- acc1kdo rom a~ mzões •por S. Ex:. nprescnl.adas, n. 
minlw. ernr.ndn viHn reJ'crii·-se e:\':clusivamente áquelles parn. 
o.• qnarH o 1'1', Presidente ela Republica achou de toda · a 
ju~l.!ca qun a medida votada pelo GongrcR;;o fosse applicadn. 

Na conformidmlr! de que acabo de expor, a emenda nãn 1\ 
1.uo vantaJosa para os herdeiros como era o .projecto. . 

Eí'fcct.ivamcntc o pro,iecto considerava ·a promoção no · 
P•JS!.o immcdiato. no passo que a proposição votada relativa 
ao desastro do SoUmõc.~ ó .a mesma que foi votada para o 
c:aso do Aqttidabart e parn. a~ "lettmas da revolta de 23 l'le 
zJOvcmbro c 10 de dezembro de 1910. 

. Nestas conrlioões, at.tcnta a sit.uacão financeira actual, 
~ería mais ronvenicnte limitar a estes os favorc!l que antll
J':orment.e, com mais amp!Hudr, tinham Aido concedidos. 

De accôrclo, 'portanLo. com o que acabo de cxpender f~r
mulei a minha emenda, a qual, porque tem de ír r.í Commis
slío, deixo de ler para, não r.nnçm· a att.enção do Senado • 
. (ill!tito bem; muito bem.) 

Vem ú mesa, (J lida, apoiada e posta em discussão a se· 
gn int.(1 · 

fll\f!ENDA 

l\:rtigo additivo. :A d isposi()ão do artigo anterior 6 exten- . 
siva aos hr..rdciros dos ot'ficiaes que morreram na Divisão 
Naval de Gum'1:a ou quando incorpoNtdos ás forcas mili
.tarr.s ou navacs dos navios alliados. 

§ 1." Aos herdeil·os dos .~ub-officiaes, sul1-macliinistns e 
·sub-commisRarios ou doH que lhes correspondam nas 1'or()as 
ele terra, que morrerain1 nas mesll1as condições, ú concedida 
uma pensão equivalenl.e a dous tcm;Jos elos vencimentos 
normar.s. 

§ 2." Aos herdeiros dos inferiores fl pracas que morreram 
em analogas condições é tambem concedida uma pensão cor
respondente a dons terços dos vencimentos, constituídas esses 
pelo soldo e gratií'icaciio de classe. 

§ 3." Aos herdeiros dos cont.ractados, l'oguistas, tait'eiros o 
nul.!'os as~cmelhados das forças de terra o mar que morreram 
nas .rcrerJdas cnndi!;õos é conceclicla uma pensão equivalente 
a d~us tercos do~ sc~ts vencimentos normaes, não podendo, to
dnvm, scl superiOr a que se applique aos que lhes correspon
dnm nos quadros respectivos da At·mada e do Exercito. 
. Sala das ~ossõr.~. 30 de novembro de 1921. - Paulo rle 
F'l'ontin. · , 

.. O Sr, Presid~nte - (Em virtude da emenda apresentada, 
.fJca su~pensn a lhscussão, para serem ouvidos ::is ·aommissões 
da ·àfarmha e Guerra e Ide Finangas. · 
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:l" rli~ensoão cill pro,!•!t'Ü' tlll Senado 11. Ui, de I !J20, lllllll
uaudo contar ao ma,jor ,Tn~Uuiano Fauoi.D de Arau.io, P!J-ra u 
melhoria da sna. J'l!foJ•rna, no.;; lnJ'lllOS do a1·L !G d~ lct nu
mero 2.290, du l!JI O, o per iodo de l.enlpo que IIHJilCtolla. 

En~eJ'l'uda e. a•.l.itt·l:ia a vula\:·ilo. 

O 81'. Presidente -·- .'ittda ma i~ uventlu a Lt'UlliJ', I'UU lc
vanLar a sessão . 

. Designo .para ordem do dia da :,cgu inll:\: 
Vota~úo, em 3' discussão, da proposicão da Gamara d_o;; 

Deputados n. 101, du 1921, que abro. poJo Ministerio da Guerra, 
um credito especial de 10 :9i•i$192, para pagamento do que 
é devido aos. captães Euu!ides Pequeno e outros (com. pa
recer (avo1'a·vel drt ConMn.isslio dr: Finanças, n. :J90, da 1921); 

Votação, cm ;)" tli:;uussãn, ua propo:;ição d!t Camara doi\ 
Deputados n. :105, de '1921, que manda considerar como rc· 
formado no posto de 2' tenente do Corpo do Machinistas Na• 
vaes o sub-ajudanLu do mesmo Corpo, Joaquim 1\Ioroira da 
Rosa (conb pm·ccer (a'l)(n•a'IJt1l das Grnnm·issües de Ua7•inha c. 
G1tC7'ra a de F'inança.s, u .. . f:J2, de IMU); 

Yotacilo, em 3" discussão, do pro.i e elo do Senado n. 38, 
de 1921, declarando que a Íel'orma. concedida ao cabo do. 
Corpo ele !B·ombeiros, .loão de' !A.raujo Fortes, será de accõrdo 
com o art. :157 do regulamento que baixou com o decretQ 
n. 9.{)48, de :191:1 (da Com.'m'i.\·.wio. de P.inam;as, pa7'cce·t~ nu~ 
me1•o 428) ; 

Votacão, em :.J• diticussão, do prujeclo do Senado n. 117~ 
tio 1020, mandando contar ao ma.ior .TusUniano Fausto do 
Araujo, para ·a melhoria da ~ua reforma, nos termos do ar~ 
tigo 16 da lei n. 2.290, de :1910, o periodo de tempo que 
menciona (o({e1·ccida pela Commisslio de illm•inha c G-ttC1'1'a 
e corn emenda, jtí a.Jlprovada, ela de Finanças, parecer· n .. f30, 
dr: ,1921); 

2• discussã.o .. da pt•oposição da Camara dos DepuLactos 
n. 115, do 1921, ilxando a despoza do i\fínisterio das Rel·aoões 
Exteriores. P?-ra u e~ercicio de :1922 (com. parece1· {avor·a'!Jel 
da Co'mmr .. ~suo. de Fuwnças. n. 4.18, d1~ UJ:U). 

Levanta-~e a eessiio ás 14 horas c 15 minuto~. 

F'fM DO 8ETIMO VOI.Uli!E 

Rio di .Tantlro- lmprennlt Naclonnl-lODU 


