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ANNAES DO SENiJJO
I

'·

3 :000$, supplementar á verb:. 2" da lei n. 4.555, de. ~3 d~
agosto ultimo, para pagatnQ,II.lo do· augmento óe subs1d10 do
Vice-Presidente óa Republica, no~ termos do decreto numero .
4.605, de 9 de· novembro de 1922;. referente ao periodo de 1922;'• ,
revogadas as disposições em contrari~.
-~ ·,
Gamara dos· Deputados;· 29 de dezembro de ·1922. - Al'nolfo llodrigues de ;h:evedo, Presidente. -.José A·ugusto Bezerra de' Menezes,· 1• Secreta.r.io .· :- Costa Rego, .2•: Secretario.·
. - A' Gommissão de Finanças. ·
·
O Sr. 2• Secretario, procede á leitura dos ·seguintes · · 1
'

·'

..
---.

'

, · PARECERES
,•· .',
' ...

''

'N,

\.

-1922 ·

A p~pposicãó da Gamara dos D~putados n.~190, de 1922,
autoriza. a abertura, pelo Ministerio da Viação· e· Obras Pu. blicas do. credito especial . de 211 :420$, para occorrer aO · paga:. ·
. mento do ·que é devido a .Octacilio Nunes de . Sóuza; .pelo~·
,' fretamento do ·vapor Carinhanha, ém '1911. .
· . · >.\ > ·:
..
De accõrdo com o voto da .Gamara dos' Deputados .baseado
nas informações abaixo transcriptas, é. a .Commissã.o de Fi-'
, nanças ,de parecer que seja approvada. a propos~cão, .. ·
..·
· .. ··.saladasCommissões, 29 de dezembro de 1il22.··-.·.·.•Alfredo · ·
Elli8,· Presidente. -. Vespucio de Abreu, Relator.--·.·. Fetippe
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Schmidt. -. Be1•nardo. Monteiro. _:· Lauro Miiller: ·... José
Eusebio; ·
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· · . ·. Sr ... :i~ Secret.ai·io dá .Gàmara dos Deputadas· ·...,.:: · Tendo
'
Octacilio Nunes de .Souza requet'ido ao Congresso Nacional o
pagamen\o da quantia ·de .24 :420$,' correspondente .áo •fre;;··~- •
tamento, em 1911,--do vapor Carinhanha, da...Empreza ·viaõã'o ·
do S; Francisco,. da qual era ·então. arrendatario, .so.licita.~,. ·
,./ . .
V. Ex. a este minister.io, em .llfficio-:•n. ·329;. de. f3 .de .outubro .
.. 'l)ro:ximo fi~do~ .lhe sej~~ pre~Ladas .diversas ·informaÇões·~: .· ·
Em respósta, tenho a· honra de. declai·ar: · ··.
,,..". ·. ·, · ' · ./
A)-. Em 13 de novembro de· HÍÚ, de .~rdeÍn p~r ~sc~lptÔ • '" J ·.·· . · ·
·do Ministro da Viàcão .e· Obras .Publicas,·· assignàda .pelo seu , · ·
- Secl'etariu; · Iúi mulldado ··pôr:::á· disposicü.c· da ·Comnlissão :.diJ :_, . ·•. . : .. ~.\ .
E~tudos da Estrada de Ferro de Barreirinhas a · P'alma; . : o '
·· ·
· vapor Cm·inhanha, da Einprezn, Viação do S. Francisco;· o qual·. ·
deveria, ficar;· no dia 1 de. dezembro, ás ordens do' chefe· da ·
. ··,
commissão, na cidade· da Barra, confornie ,ficou. ,. , .
· · B) -· Em 5 de fevel·elr;o de . 1912 rec~beu Õ .· i:hspécto'r ·
'geral clu Navog·ucão ordem por escriplo, ainda do Secretario
·9o. 1\t~i!listro, p~ra suspender o servico do (Jm·ir:hanha,- o que
1':11 1e·1Lo no, d1a 9 do ·mez e'anno,..tendo, ass1m, durado. 74
dias o serv1ço em que es.se. vapor.~'usteve empregado.
. · C) ~Dispunha sobre âs: condiÇões do . fretamento .. dos ·
vapores f,lertencentes .. á Empreza n clausula XI das annexas ao' ·
'

•

'

.

~

-·
SllSSÂO llM. 30 Dll DEZllMBRO Dll i 922
......
•

I,

.

3.•'·

'

'

dec~eLo n. 9. 964 de 6 de junho de f888, ~n fine: "O fr~tn
monto será regulado pelo' maior rendimento que. dentro do
. anno obtenham os concessionnr.ios :cm uma das· .viagens! da
linha." ' . . . ·. , ; . ,
·. ..
· .• . "
•·· ..
Dl -A imporLall(lla d(lVlda .pelo fretamento nuo chegou
a ser ·paga e eleva-'se a 24 : ·í20$ (7 4 dias· á z:azão de 330$
diarios), .segundo o fiscal j)Jnto_li Em preza, na occasião; mas
a In:~pectoria Geral de Navegaçuo taxou o calculo de exaggerado e propôz reduzil-o ·a 15 :ll84$ ~74 dias á razão de 216$),.
embom reconhecesse .que a base •de que . se. servia era "a··.
média ohl.ida dá' renda .annual dcssu linha, o que na verdade
é •muito differente. do dispo•sto na clausula, o tendo em vistn
assim incitar o art;endatario a fazer um' .preço mais moclico."
As respostas acima i'oran:i coibidas no officio. da Inspectoria Geral de' Navegação, n. 146, de 28 de. mfii'CO de 1912,
dó. q~1aL poderá· ser transmittida cópia ,á Camara dos·Depu-.
tactos, 'si v; Ex. ·assim. o desejar ..·
. · . . ....· · · ·
. . Reitero· a V. Ex. os meus ·protestos de .alta estima .e distincta. consideração, -.Francisco Sá~,
.
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· .:.;,. 't\.rt. L" Fica o Poder Executivo aulor.izadó .a abrir, pelo
Ministerio da Viacão e Obras Publicas, o crêdito especial de
24: 420$; para occorrer ao pagamento ,que é devido. a Octacilio Nunes de .Souza, antigo arrendatario da Em preza Viucã'u. ·
.do S.. Francisco; em· .·virtude .do fretamento. do vapor. Cm·i- .
nhanlta,. ao. sàrviço do (joyer.no Federal á disposicão .. dà Com-'
-missão .de Estudos da Estrada de Ferro. de Ba.eirinhas a .
Palma, no periódo. de 28 de novembro :de 19H.a.9 de feve-.
reilio de 1912. ·
·. ··.' • Art>
2." Revogam-'se·
as.• ,,·,disposições
em
contrario
.
_r ' . . •. ·
;
. ••
,
.,. . . .
. . ,
.
...
.. , . I
...-.
. . Camára dos Deputados\ 129 de dezembro de 1922. - Mnolfo Rodrigues 'de Azeved'ó,. Pre~idente .. -José. Augusto
· Bo::erra·de·Medeiros, i•·.Secrelario,·-· Pedro da•Coata. Rego,.
2• .'. Secretario.;
,.;... k. imprimir. :· ·:. , . .·. , . · .•.. . ' . ' ··. · ·. •,,
.· .. !. · "t
"
.
,

,,

.'

•''

.. PROPOSIÇAO DA. CAMARA DOS· DlllPUTADOS A. QUIIl BE REFII:RE O ·
.. .
. .
. PARIIlCIIll!.' ·SUPRA . .
' ..
• .
·' \.-

o./c~ngressei Nacional decreta: ·.

'

,_

' .
. · A Commissão de Finanças orrerece ·á consideração do So.... · .
., .
. nado. as seguintes emendas ao . orçamento .do Ministerio· da.
·' Fazenda pará o exercício de 1923, o, tendo examinado as que ...
· i'or!\m. offe~e.cidas li: mesmn proposição pelos Srs, ,Senadores; ·. ·
em1fte .abaJxo.de cada uma dcllas·o seu parecer .. ·
. '·
'

•

'

''

.,

• '

'

•

,1

.,,

'

'

•

..

EMENDAS D.\ COMM!SBÁO

"
.

'

N. i
I

.,•

Art; Fica . o Poder· Executivo . autorizado. a maildm•
fazer serviços exlraoi:dinarios para que ·sejam impressos com

'

urgencià todos os volumes. da introducçiío. s.eral · do J:?iccio~ '
• uario His.torico, Geograpllico .e Etllnographlco. do .Bras1l, que
· o InsLituto .llistori'co c Googt•:J.phico Brasileiro lll'Cllllrou para
commemoràr o centenario· da 'indepondencia ·nacional; bem
assim, a mandar fazer na· Imprensa Nacional a encadernação
dos livros da bibliotheca do mesmo instituto.
·

' .,

'

'
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,i,

'· . :•;
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·. ,, ·>·~
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SESS.:tci EM 30 DE

DE 1922'
.,

fixaciío da somma dn dr.~pr.sn cxcedcnl.c, o qt.w sô ma i~ tardo
· se poderá. fazer. .·
··
. .'\•isa e;,tn . cmendà, pois, obviar as difficuldnrJei rrr-1.1!-.
. .· . tantos, ·
,.

.

·.

,'

........
. .,

' '\'. ~ ': !.

. ·<;:•. ·;;·~~
•

• ',

j

.

:·:·~".'·;r

s ·fun_cei_onarios. nddidos d_c cnl"gos' exünctó~,· .· ·:::.:h::;:·At~
·{}l
·tq·trt~nd~ eT. eodmrnissão .de'd. cadracter technt ico qu~ st\ tc3n]tn
gra- .. · . .··.':._·.: . . ·. ·. _,.:_.:.~ ·_.· :.,_'
• .1 tcaçt.o , 1xa a pot•·. 101, es c qtuJ con em· mnts c1e •
a. annos
do scrvi~ó>publico ·coin.·direito ·a. apo>l!ntarloria,' e mais de · ·. ":.;.,;;;;;,y
seis rle· cxl)rcicio nn ·referida commissão; poderão aposontnr..:sn. · ··· ··: :./\•.-'
. com. ns vnntagens· constantes do art. t• da .lei n.· 2.992, rl•1 . ,:,:.(~ii
janeiro de,_ 1920:'
,
. ··
..
· ·
..... i';oj~
. · · · .. \':. . . ' · · ·
· ·"
"·'•:'l•i.
,N
.l. ·'t · 4. ··..
, . •,..•r,. ''I,'.~:·~
. ·_, Ar.L '·

'

.

· · · · . i:Y:t);
:, )-,;f
···.·. . ;;'!~
· ·, ;::6-,

,, ·. 'l

' .. ~~

'
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·.:.:··

'

'

'

'•'

o.

.
Art.·.··· Fica o· Poder ~~l'~utivó lmtorizado a·reórgnriizar· . i:·.r:Yi~i\
· · · .• :, todos ·os ser\•icôs, de fiscalizal)fío . subordípados .ao M·inlsterlo ·. ·...:_:_:,·_.· .· .· ·.:_.·.•·.
· ··· .·. · da .·Fnzendil;
.sem. augmcnto•<de
.. despesa..
· . · .. ·• • .. • , · ·.; .. : y •_rr~
,... ·.. :· ... ! ,
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cados a bem do &erviço. Concede-se para isso a neeessaria
autorização ao Govel'no, impedindo, porém, qualquer nugmenlo de despesa.

N. 7
Onde convier:
Art.
O Tribunal ele Conl.ns clclihcrará com n mnim•irt
de seus membros sobro todos os nsRumptos de sua competoncia, ficando extincl.as as varias Camnras em que ora so
divide. ·,
.Tttsti{icaçlio
A providencia proposta é reclamnd:t por convenicncia do
serv·ioo publico.

N. 8
Art.
."Aos auditores do •rribunal rle Contas é, permittJclo
acceilar commissões tcmporarins que lheR se,iam confiadnR
pelo mesmo Tribunal, ou, cóm Jie(mca desl.c, pr.ln Govct•no."

.Tusti{icação

Nada justifica· ser vedado aos auditores do •r.rilmnal de
Contas a aeceil.acão de commissõi'S temporarias, em que os
seus serviços possam ser proveitosos.
Em relação a assumpt.os da compclencia do Tribunal, a:
extinccão dessa prohibição é mesmo uma necessidad~, porque
r-asos ha, cama, por exemplo, o das delegações, em que o seu
aprove if.arnenf.o poderá trazer incalculaveis vantagenst e no
tocant.e a commissões elo coni'ianca, é injusto impedir ao Go- .
verno que ;;e ul.ilize, si conveniente o acertada, dos seus ser- '·
viços. Aliíts, a lei .iii permitte que os funccionarios do corpo
inst.ru.cl ivo do Tribunal posRnm sor sccrr.t.arios e officiacs de
gabinete dos ministJros.

N. O

•

Compete ao Tribunal de Contas "julgar rla legalidade, não
só rJo,; conl.rncf.os, ajustes, accàl'dos ou quaesquor obrigações
que derem. m•igem a despesa, corrio 'tambem da sua prorogação, suspensão ou rescisão, .e dar-lhes rregisLro, si se ajustarem aos preceitos reguladores da cspccic."
·
. E'· o que dispõe o n. XI do nrL. 32, do l·cgu.JamenLo quo
hr1.1xou com o dccrcl.o n. 15.770, de 1 de novembro deste
anuo, o qual, nesta parle. consolidou toda a legislação em vig-or, inclusivo m; rurts. 5!t c 55, elo Codigo de Contabilidade
(lei n. A. 530, de 28 de janeiro de 1!l22), quo comccartí a ser
observado, em toda a sun plenit.ttclr., a partir de i de janeiro
tJo 1!123, nos termos do seu nrt. :I.OH o do nrt. 925, do regulamento qt~c acompanhon o dec,reto n. '15. 783, de 8 do novembro prox1mo passado.
Assim sendo, claro C»l.i't (jlll) a nxeqn ihilidarlc ·dos conlraclos arlministrnlivns drprnrlo do registro elo Tribunal do Con1ns. ~las ao Governo é licito, no .caso de rocusa dosa c rcgis1.J~O, mnnd;w cxecul.ur qualquer oontrnuto 0 nntão o l'egistro

'.

..
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será obrigatorio: simples, ,si o Tribunal se convencer da procedencia das razões arlduzidas no acto que autorizou . a cxc- cucão; .vob protesto, na hypothcsc conl.raria. Tal é a legislacfío vigente, consolidada nos seguintes dispositivos do regulamento do referido 1'ribunul (clcercto n. 15.770, do i de novembro de 19~.)
"Art.. 113. O 'P·rrsirlcnl.0 ela Hcpnl1\ica poder:í., ·dentro do
prnr.o de noventa dias, contados da publicacão no Diario Of·
(1:dal, da decisã.o .r.Jo Tribunal, mandail' executar o contracto,
a que houver sido recusado registro. Ao Tribunal caberá ordenar ·o registro .~ob 11rntesto ou o ll'egistro simples, segundo
· se convencer oú não da proccdencia dos fundamentos da exposioão que o mún 1st.ro respecti'VO houver ap.resentado a'O
Chefe do .Estado.
·
'·
· No caso do rogislTo soiJ protesto, será este levado ao conhecimento das mesas clns clnas casas do Congresso Nacional,
dentro dü quatro dias. ~i estiver o Congresso Junccionando, e
nos primeiros quinze· dias da sua reunião, si o registro sob
p1·otestu se deT no 'intcrvallo das sessões, acompanhando as
communicações cópias dos fundamentos da recusa do registro, dos pareceres do represen tanto do ministerio publir,o, da
Axposicão de motivos elo respectivo ministro e do exemplar do
con trncto rcgistrarlo sob protnsto.
·
·
"Art. 114. · Fica entendido rrue, em caso algum, o Governo estará obrig.ndo a mandar executar o contracto a que
· . o Tribunal r~cusar registro. c sô o· fall'tí quando o interesse
.~ · .publico -[iSSTi'TJ o cxii::ir, sem qne da não execução caiba di. reito a reclamação de rrnniqiJer !JSpecie, ou responsabilidade
-para o Thesouro. ''
·
'
Infelizrnentt;' cs~e ultimo dispositivo, de gTande alcance
para n Fazenda, deixou de rognlar convenientemente as consequeneias do acto. 'ilo Governo, mandando executar qualquer
contracto que o Trilmnal tenha recusado registro. E dessa
omissão resulta que o contl!'acl.n registrado sob pro·testo produz todos os som cffeitos lcgncs,~·sem rrue a intervenção posterior elo Congt•csso possa nt.l.onnar. ele modo sensível, os compromissos de!Jes clccorrenl.cs. Os excmplos são numerosos; e
não foi, pot• c~to. onl1ra a razão que levou o illustre Sr. Laura
l\lüller a suggorir perante a. Commissão n necessidade de uma
.Providencia legislal.iva n este respeito.
.
A meu ver, essa providencia r\, cm vcTclnde, conveniente;
mas não púrlc ser t•aclica\ isl.n 1\ não prídc ir no extremo de
att.ingir n todos os contractos, porqne assim poderia crenr
s,l.ry•ia~ rliffielllrlarlc~ a admini.•IJ'nçfi0, r.om prcjnizn~ para. a
marcha normal rlos serviços l'Cgularmenl:e organizados. Penso
que, cm rolacão aos contractos cu:ias despesa·s correm por
~a de dol.açõcs oJ·r:amontnrias vol.ndas annualmnete pelo
Congresso, narln se rJcyc nll.ornr na Jegislncão cm vigor. O
Governo pJ•ceisa lr.r a rncnlclacle rlc manrlar r.xecut.al-os, como
até aqui. srmp1··,~ (JtJe esl:c.in cnnvcncirlo rlc que os interesses
publicas n ncon~clhcrn: 11.) porqnc esses confJractos são, em
regra. rlcsl.i·naclos :í acqn isiçiio rir mal.erial parn1 custeio de
serviços I'Jl111 níto pnrlrm· ~rl' inl.r.rrnmpidos rlll prr1nenas ohrns
rll'l cnnccrl.ns I! J'cparo~ nrg-r.nl.rs, rle pessoal; rle aluguel. de
prcdi·os, ele.; /J) J)Ol'f!Uf' ~r'> J'lll'nmenl.o, c cnm fnnrlarncnlo em
rlispnsil.ivn I'Xpt•r•.q·'"' dr" Ir• i, porlf'rn n\lJ•npn.<.~nr o cxePcicio; c)
POI'flllf\ nR clespc·~us clclles resullanl. es niio podem oxcrJclor ~s
verbas votarias; ri) POI'qut•, ,jtí Lendo sido cssns verbas comp\1~.
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taclas n:t lei orcnmcntaria, as despesrus que serão effecLundas
paPa dar cumprimento aos mesmos cont1ractos niio acarrela·l.arüo desequilíbrios imprevist.os; c) porque não ·é dclles quo
promanam os pesados encargos que oneram o Thcsour!) c, ás
vezes, ·as ·mais vultosas indemnizações.
Os contractos. a que se filia1n as nossas gTandes responsabilidades, com o pagamento ele sommas avultadissimas, cm
c:xercicios successivos, siio ·Outros. Siio os relativos a obras
e melhoramentos materiaes de que o paiz não póde prescindir, embora devam ser executados com prudencia e cautelosamente. Mas, no tocante a estes, vem de moldo assignalll!r que
o mal provém menos da execução immediata dos que são registrados ,çqb protesto do que de muitos a que o Tribunal
é obrig~do a· dar registro simples por ·guardarem perfeita conformidade com as autorizacõcs constantes das· cau.das orçamentarias ou de leis cspcciaes cuja amplitude todos conhecemos
e não dat.a.m dos ult.imos annos.
·Em todo ilaso, é possível, quanto a o~si!s conlrnctos rcgif'ott•ados .~ob p1•otesto, .uma pequena modificacüo em llMRn~
J.ei·s, rlando-se ao voto do 'frJbunal o effeit.o suspensivo, afim
de permittir que o Congresso se manifeste sobro cada um
delles antes de se tornarem definitivas as obrigaoõcs. assu'lllidas li t•evelia daquclle 'flribunal. Para isto seria bastante
a approvaçüo da emenda que offerecemos em seguida.
·
.
Ali i é mantida a, faculdade que tem o Governo de mandal' executar qualquer oont.racto desde que ha.ia verba orça., ·.
menlaría por Dndc possa· correr .!l despesa ou dotncão espe~ ...
cial, .em_qu~ntia certa, a q!le possa: ser iinpu tada ., A restricçuo só att.mgká áquelles para CUJO cumprimento' terão de ·
ser abertos c'l'editos de importanci!l determinad!l ou feitas .
operações do· credito. Quer dizer quando· se tratar do despezas que niio forem pr.efixndas pelo Icgisládor em quantias precisas.
Nosla hypothese, dada a divé!I'goncia ent.rc o Govern(l Cl
o Trib1mal, ·que é delegação~ do Congresso, Justifica-se. de soll.o,io a audienc~a pré~ia dcst~ ultimo. para dizer, cm ·def.initivo sobrr. a mesma d1vergencta
·
··
Aliás, o dispositivo proposto 1\ menos ritido do que o
<llil nrt.. o• da lei orcamentaria n. 126 B, de 21 do novembro
de 18!12. que só implicítnmcnte póde ser considerado revogado:
·
Nenhum serviço está mandado executor· por aquellc po
de;r (o· Executivo). sem que lho ~~~.i:t wn~i::;nadn a ''l.'rbn ua
ltll do orçamento, devendo aguardar essa dosi:;r.ação PU1'3 ~>xecutar n lei que o determinar."
.
Niío ha, pois, inconveniente em 'sua .ncceitaniio.
E' esta n.emerírla: · '
·
··
.......
".~rL.
Fica incorporado ú lcgislncão cm vigor o seSllinl.c dispositivo: Sempre que o T~ribunal de Contas t.onh:t
rocusaclo ou venha a recusar registro a qualquer contracto,
cu,ias cfcspesns não corram por verba orcamontm·.ia ou niio
.tenham por assento lei especial que ns autorizo cm quantia
Cf'rta e r.lol.erminarla, nnnunlmcntc ou rm sua totalidadl). n
r:xecnN'ín do meRrno cnnlrncln fic.m·ít. rlrpcnrlonrlo tln approva~:iio do Cnngt·csso Nacinnnl. Na hypol.hcse dn Cong>resso rer!'tl.<nr Ps~n aprovncfln, IJ conl..rnclanlc niio Lcri't direito a ueli hum a ind emn izncuo.
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N. 10

Onde convier:
. Suppl'ima~sü na verba 33" rln orçamento rla Fazenda, as
pnluvJ'IlR "t~ ou!J'Of\ Rervi~.o;;"; P[r!vnrla a resper.!.i\'a rtotação
[Ílli'U 300:000$000.

Just'i{icaoüo

E' medida solicilnrln pelo Governo, que dese,ia incrementar as inspecçõr.~ ordinarias o oxt.raordinarias, no intuito de
conseguir, a mais perfeita •arrecndnçi1.o das rendas publicas.
''

N. 11

Verba Hi" -- Delegacias t'iscac;;:
•
Dr.lí'gncia cm !\linas - Segundos escripturarios, corri,ia~se para:
4:000$000
Ordenncló. . . . . .............................•
Gratificncüo. . . . . . . ........... ; ............ . . 2:000$000
·Quartos escriplur.a•rios: corrüa-se para:
2:000$000
OrdP.nndo. . . . . . ........................... .
1:000$000
Gratificação ............ · ...........•.. · · .. .
..
JuMi{ical]tin

Esta emenda apenas corrige a tabella a ..que se refere,
'1\om qunlquet' 'augmento do despesa. Houve engano· no cal~
l•nlo do orclennrlo r. grnLifir.açãn rios segundos e. qua·rtos es,cripturarios ao Rcr o!aborarla ,a referida tnbella.
· .
N. 12

Ao n. 8 - Rrcflbedoria do Di,;!.ricto Federal -

Pessoal:

Em vez de:

(J Heis elo thesonroiro rio scllo (I :SOO~ c:v.la :um pnru que~
bras), rlign-sc:
1'1 'fi.r.is elo thr.:;nureiro. etc., nugmenlando de 32 o nu·
mero de f]notns r. dr 19 :055$29G o total ela verba,

Ju.st iii cacti o

Não sr l.rnl.a rio creaci\o. de mntis dous lognl'cs ele fir.l,
vislo r~omo n mJmr.t·n de t'ici;' rln t.hr,;omm·ia do snllo foi ele~
vndo tle mais dons (eram nnvr), cm vi·rl.udL1 rlo art. 105, do
dl'creto n. ·15.210, de 28 do dcwmbro de 1921 e o ·numero de
H já consta da lei de p1•oviuwnto pm•a 1.922.

..to
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N. 13

Onde convier:
.:
Fica o Poder Executivo autorizado:
A modificar o Utnlo da moeda de prata corrent~ empregando a liga aclopLacla para a moeda de prata inglJ!za cunhada
em virtude da lei denominada "The Amending Act (•10 Georg
•;

V, eh, 3");

.·

A elevar a 2 o/o a tolcrancia de 1 o/o para ma1s ou para
menos pcrmittirln na liga das moedas de cobre e alumínio.
Justificação

Trata-se· de uma providencia que a admini,stracão considera necessaria.
/
N'. 14.

Onde convier:
J
.
"Fi.cam revigoradas .para o exercício de i923 as ·aut..orizações constantes dos ns. XX a XXV do art. 96 da lei n •. 4.242,
. do 5 de janeiro ele Hl21, poclenr.l_o o Governo abrir os necessarios croditos.
Justificação

A omenrla tem por fim proporcionar ao Governo os necossnrios meios para reorganiza•r os serviços e remodelar as
repartições subordinadas no Ministerio da Fazenda.
N. 15

O § 4" do art. 27 elo llegulnmenl.o de Facturas Consulares.
hnixarlo r.om O: rloerol.n n. ·i 1t ,030, rio 20 dr. ,ianeirro de 1!l2i!.
i'iea assim moei i ficado:
· ··
As rlivcrg·encias cm peso, vcirificarlns em neto de. conferencia ou poJ' via dr qunlqncr outrn diligencia fiscal. são pas~
siveis ria mr!srna multa quando o acerr.scimo exceder de iO o/o
ou os direitos rcspr.cl.ivos montúrc.m n impo•rtancia maior do
cem mil réis.
.
.
-.
Pam a apJ!Iiraciin desta multa será computado o peso ve!'ificarlo na ln Ia!idade dos despachos, quando occorrer o desdobramento da factura com varrias despachos, cabendo a multa
ao funccionm·io qúe apurar a rlifl'erença.
...
Ju3ti(icação

A administração considera conveniente a providencia consignada nesl.a emenda e a Commisslio não tem motivo pwra
contrariai-a .
•
N. ·16

Arl.
Fica o Governo nutoriza{lo a reformar os regulamonlos. relat.ivos á •admini·sLração do pal.rimonio nacional JVI'-.
denclo 1mpCw mn!i.ns ató ·1 o :000$ aos qun se apossarem de
proprios nacionaos, o so obstinarem cm não fnzer cml.rogo.
dolles; estabelecot• providencias para o exacto cumprimento

.
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do art. 10 d~ Constituição; simplificar o processo de wrrendamento dos bens nacionacs, afi'm de augmentar a .renda .que
devem produzir.

•

• Justilicação

A medida é" justificada pela necessidade de serem asse·
gurados os interesses da Uniao.
N. i7

Onde convier :
ArL Os saldos de penhores vendidos nas casas de emprcstimos sobre penhores continuarão a ser recolhidas ás
Caixas Eoonomicas, nos termos do art. 9°, § 2", do decreto numero 2. 9132, do iii de novembro de 1860.
Justificação

E' medida reclamada pelos intere~ses dos montes qe soecarros anncxos tís Caixas Economicns e, por isso, rla pL·opl'i:J,
Fazenda r. tem por fim amparar disposições de lei já existentes e que não vcem sendo integralmente cumpridas.
Decreto n. 2.962, de 14 de novemhro de 1860- Regula
o esl.abBlr~cimento rlc escriplorins on casas de emprestimos
sobre penhores:
.
·
Art. !l". -A venda extrajudicial r! o penhor só poderá sel'
·
foij.n depoi.s de vencido n prazn do pagamento, po~· mutuo accôrdo, em leilão, sob as penas do art. 7" da lei n. i, 083, além
de Q1.1alquer outra .cm qnn incorrerem os vendedores na fórma
da legislacii·n cm vigor J.icnndo qm l.odo o caso ao devedor o
direito salvo de rom ii-o a/.~ o n1nm~nto da venda, observando-se em qualquer hypot.hcse ns ·disposições elo Codigo Commercial. na parte qur J'ôr applicavcl a tacs estabelecimentos
(arls. 3', 110 e. 120 elo Codigo Commercial, art. 19, § 2", do
regt;lamcnto de 25 de novembro de i850) .
· § 2'. O prodtlcto da venda depois de pago o credor do capital e juros até então vencidos, € deduzidas as respectivas
despesas do venda, será entregue ao devedor, e não comparecendo este, ficará depositado em. qualquer Caixa Economica
.do Jogar e na sua. falta nos cofres de depositas publicas para
ser levantado por quem de direito fôr.
N; 18

Onde convier:
"Ficam approvados todos os regulamentos para tobranea
ri fiscalização de taxas r impostos, AXpcdidos mn virlnrle de
decretos do Poder E:xccut.ivo, até a data desta lei."
.
Justi{icaçlio

.'Nãn ha necosúdaó.lo rln encm·ccf'l' o quanto 1í indi$p'On~n
vol n pt•ovidencin. consngrnda nn omot1 n. A maioria rias
nccões propostas c.on/.rn a União, parn: a ullar a cobrancn do
tributos ou taxas lançados, por forca cl· an/.o,rizn~li:o log'islativa, assenta na preHminar de que o regulamento niio ó lo'i

/
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c sofft•e o vicio da faHn rle approvacüo do Congresso. 'E sob
e;;;;c 1'undamcnt.o, não raro tem sido a União condemnada. Ao
mesmo tempo, com isso, muito soff.re ainda a capacidade ar~
recndadorn do Estado, pela certeza levada ao contribuinte d~
que não deve pagar ao Thcsouro l.al•ou qual renda, cuja ar~
rccadacüo é af.lingida p~lo ,julgado do· tribunal respcctivo 1 rl'ccretancto a incompetencil·a do Góv·crno para cobrai-a, med~an t.c
o regulamento que expedi'u.
·
· A emenda sana por comjlleto esse grave inconveniente c.
portanto, constittlc defesa preventiva das rendas publicas.
N. 19

Art.
I•'ica approvado o regulamento expedido com o
decreto n. 15. 7&3, de 8 de novembro ele 1922. em cump,ri·men~o do disposto no art. 'iüü da lei n. /1,536, de 28 de janeiro do mesmo anno, para execução do Codigo de Contabilidade Publica.
.T11sti(ica~i1o

Os dizeres dn emenda esclnrcc.em a sua conveniencia.
N, :?0

Onde convier:
Arl. "Para cobran~a do impo:;l.o do sello, a que se refcrcill u· decTclo n. 1!.. 339, tle 1 de setembro de 1920. e os
anteriores. considcram~se "actos", nos . processos judiciaes,
todos os termos lan~ados pelos escriviir.s ou seus substitutos
Jcgnes, ficando sujeitos no scllo cacli't 11m desses l.rrmos, ainda
I'JUC lançados na mesma follm."
API..
"O Ministro dn Fazenda, pa1'a bôn oxecucüo dos
decrc1os alludidos c exacta fiscalizaçiw do imposto, sempre
que entender conveniente, podel'\t, mediante entendimento
com as autoridades ,judiciarias eompolenles, ordenar verifieações r exames nos carlorios judicincs ou de tabelliúe~ de
nota:;, J·estricl.ns, porém, essas. diligr,ncias tão' sómente ao modo
rlr cobrnn~a rlo imposLo do sello, nos differcmtes papeis, documentos. livros ou processos r9;;pectivos, em nndnmcnl.o ou
nrchivados no~ referidos cartor1os."
,
·
Pnragrapho uníco. Em caso nenhum os exame~ ordenados deixat•flo de Sflr permiWdos,. const.Huinrlo n r~cusn emhnrar;o opposto á fiscalização, pelo qual incorre't•úo os que a
oppnzn1•cm na multa ele dois a r,j,nco contos rle réis, ·
.
A imposição clMISI\ pennlirlafln .. é ela compeloncia exrlusiya
do Ministro rla Fazenda.
lu .~ti{ ica i il•n
A Pl'imeiJ•n parle da cmenrla lrm o intuito exclu~ivo rln
escl!ll'llcr.r um clispq_eiliYo rio Rrg·ulamcnl.o rio Scllo (Obs~r
vncao 2', da tnbf'lla\);B, § 1" do decl'f'Lo n. 11!.3::!9, rte 1 rlc
Rrlrmbrn rle 1920), cn.ia applicnr;ito e intcl'Jll'ntn~ito poln Miníslr.n da Fawnda, não foi acccila nos Juizos e Tribunaes,

•
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dando Jogar à diver:.::cncia de upilllües entre o Executivo ll o
':m favut·
da harmonia e da iudepcndencia dos poderes, c amda por
ser prejudicial tws inLercs:;;es do 'l'hcsouro.
A segunda parte collima ,JJ intuito ele Lol'!lar clara a faculdade do Governo examinar a exact;.ttu da cobrança de suas
rendas nos proces~.os e pape1s .iudiciacs, Jacult.latlc ·que não ·
deve sol'fret• limilat;.ão, cm a}Joio da exacta arrecadação dos
dinhciL•os puhlicos, tanto mais quo, naquelles processos, ella
é reslricta apenas a delerminatlo ponto, iS·to é,. aos direitos
J udieiario; -· Jacto que convém :;emprc sct· evitado,

fiscaes.

· ·

'
N. 21

Onde convier,:
.
.
Art.
O servit;.o de&Jant.)amcnto de impostos c taxas, a
eargo da llccehedoria do .·Dislricto Federal, sení feito exelusivamcnle por lançadores, üe~ignados annualrnenlll pelo tliJ·cclor da l'CJ)lli'lÍ()ãO, lllOdificadO a~18iD1 0 t.JiSpOSlO tlU at•l, 58,
e paragraphos elo decreto ~1. f.í .162., de 12 de maio de HJ20 •

..

Justificativa

A emenda . supprime os escrivãe5 Llo lant.:amonl.o, cuja
funccão se não justiJicn, quer para a~. necessidades da J'islmlizae5o, quer pal'a a mais prompta ·marcha do sci•vi~u.
O r.;.criviio não é fiscal· do lan~ador. E' anles · um auxiliar ..
O inconveniente que advem da coexistencia de dois funccionarios para um mesmo serviço é o d11 de~perdicio da actividade dCJ mais um empregado. que vem fazer· falla a oul.t•os
misttíres, maximé na llecchedoria, onde o pessoal é exíguo .
.Supprimidos os escrivães, - é possível augmenlar o numero
de lançadores, augnrentnndo-s~ assim o numero de dislJ•iclos,
c, eouscguintementc, ·reduzindo-se n extensão dns acluacs, o
qutl pormiLlirtí. uma fisealizarão maior. Aclualmcnle a zona
do Diflf.ricto Fnderal est:l. dividida cm vinte dislrietos. pam .
os ct'feitos do lançamento. Para at.lender ás necessidades do
t.rahalho, é indispensavel o act:rescimo de mais dez Lli><lricl.os.
Mantido o. regimen actual de 20 lanc;aclot·es e 20 cscrivãcs,
seriam necessarios mais '10 lançadores c .10 escrivães, ou mni:o
20 empregados, afim do se fazer o augmento dos districlos
reclamados. · .
.
A emenda próposln faculta c'•se augmenlo,. com. a economia ainda de 10 empregados,- pois o lancnmenlo passará
a Het• feito sórrientc [lOL' 30 la!lçadores, dispensado o concurso
.dos escrivãcs,. que 1nenhuma vnhtagem proporciona ao sct'l'i~o.
N·. 22

Ar!. E' o Govot•no,aulL•t·iznclo tt ceder 1í PmrcitUl'a do
neci I' o us t.ut'J'enos do antigo r·dificio ela Dulcgacia Fiscnl, uceessarios no lll'olongnmcnto da rua do Imperador al1~ encontra!'
ti rua d.n Pl't~ia, llllfJUclla cidl)do •.

i4
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Justi[icaçüo
'J.'rala-se · de uma autorização ao. Governo pam r·csolvor
sobro uma concessão soJ.icHada pelo üoverno municipal da
cidade do Recife, Estado ile Pernambuco.
N. 23-

Fica o Governo aulorizudo a entrar em uccordo com
' o Lloyd 13rasileiro para effectuar a sua reorganizucão no~l
moldes que julgar conveniente, alliviando o '!'besouro de
maiores onus e responsabilidades,. podendo para isto alienar
acções de sua propriedade e capitaés nacionacs de reconllecidu
e comprovada idoneidade teclmjcu, e conceder subvenções, Ia. vares o regalias que. não excr.dam:.sPs que estão previstos no.
art. 97, n. 24, da le1 n. 4. 55G, de',,O de agosto de 1922, para
organizar um serviço regular de navegação que attcnda aoti
interesses do commercio mar i tinlo do paiz.
.
Paragrapho unico .. Para· exccwão deste dispositivo ú o.
Governo autorizado a abrir os cteditos necessarios .

.
..

·

Justificação
O Governo carece estar habilitado a provideuda:· deJ'ir,itivamente sobre os altos interesse~ da União na emprez;,~ de
que se tr:ata, de modó a amparai-os cpmo melhor puder. E'
o J'im que tem em :vista esta emenda.

N. 24
Art. Todas as taxas c emolumentos arrecadados pelo
Conselho Superior de Ensino, a qualquer titulo, devem :set'
recolhidos ao 'fhcsouro Nacional, mediante as devidas guia;;.
A despesa au tor·izada por lei, que deva correr por tal reccila,
!:lerá paga Lambem no 'l'hesourci Nacional, ou nas repartiçõe~
de Fazenda, suas d!llegacias, mediante pedidos do conselho, da
accórdo com as autorizações geracs expedidas pelo Ministerio
da Justiça e Ncgocios'Snteriores. Ao 'l'hesouro Nacional será
igualmente recolhida a quantia actualmente depositada no
Conselho Superior de Ensino a qUll será·apurada, de 'conformidade com as instrucções d'ldas Plllo Ministro du. Justiça 1.'
Negocias Int~riores.
lÚsti{ica~íio

O Conselho Superior de Ínsino não lcni llw~ourciro . e ,
as suas rendas são depositadas .em bancos.
N. 25

Arl:
F·ica o Poder ·Executivo autorizado n abrir o~
ercdil.os neccssarios aos pagamentos dos ,iuros o mnortiza1.~ão
da Estrada elo !~erro .Curralinho . a Diamantina, cncampudu
pelo decreto n. 15.844, de 14 de novembro de 1922.
1

..
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N. 26
Ao arL. 2•. ns. G, 7 e 9 da proposição:- Suppl'imaw-:,e,

Justificação
As providencias conLidas nos dispositivos de que se lrnla

e~lllo

abrangidas na autorização ~onced ida ao Governo
emenda da Com missão do Finanças do Senado.

p,~J:~

N. 27

.

ArL.
A pensão concedida pelo decreto n. 2.553, de -10
de janeiro . de 1912, é considerada sem desconto algum.

Justificação
A emenda reprodu~ disposição idenLica que jú. nwer;c,~u
o voto do Congresso Nacional.
·
O decreto citado institue uma pensão mensal de 500.$ pat'a
a vi uva do almirante Elisiario Barbosa.

Ao art. 21:
Supprima-se.

•

N. 28

/.tuti(lcagão

A providencia de' que se trata pódc ser. adoptada pela
Secretaria sem a perturbação que ao serviço poderia advir
da resolução adoptada pela Camara.
N', 29

Ao n. 6,. art. 2•, accrescente-s.e:
Depois da palavra "União", accresconLe-se "que co1ll.i- ·
nuarú a ser feita amigavelmente pela Directoria da Receita".
o mais como está. ·

Justificação
Pelo ducreto n. 15.210, de 28 de dezembro do 1021 no
ar!.. 18, n. fü, este servico l)cou a cars·o da Directoria da
Hecei ta, que para a sua installação fez despesa;,' que se lo r. narüo 'inuteis si a incumbcncia für deferida a outra qualquer·
direclor;iu. Além disso não convém alterar· a organiZ<HJÜO de
um ser·vico que foi faiio apenas im um anuo, si ú quo a autorização cogita da mudança.
Não obstante a emenda acautela essa hypoLhese.

N. 30
Ao art: 30, n. II mados.

Supprhna-se a palavra -

1'e(o1'-
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N. 31

,\rL.
Não são extensivas aos lmbalhos do recenseamento as rcstricções a que se referem as alineus li, c, h, 'i e .1:
do oruamcnto do Ministerio da Fazenda (emenda n. H, eh
t:ommissüo de Finanças da . Camara · do::;, De]lutado~), por se
tratar de um serviço de natu1·eza transiloria,,_urdenado por
lei especial do Congresso (dect·eto legislativo n. lt.017, de !l
de Janeiro ele l!l:!O) c convenientemente t•egulamcnladu JlCI•J
Governo (decreto n. 14.026, de 21 de ,janeiro de 1920), serviço necossario para a regularidade da administração publica.
Onde convier:
Art.
Ficam extensivos ao Banc'o ele Ct•edilo Auxiliar
os favores concedidos ao Banco Predial do Estado do Hío do
.Janeiro, ao Montepio dos Set·vidores .do Es;lado e ao ·Banco
de Credito Rural e Inleruucional.
Sala das sessões, dezembro de ·1922.
Euseúio tlc Antlrt!dc.. ·
Justificação
l~sLa emenda, apresentada ao ultimo or~amcntu votado
pelo Congresso, .leve parecer favoravel da Commisfüo ·de l<'inancas do Senado, parecer que o Dia1~io tio Conarcsso, de Hí
de junho do corrente anno pubHcou sob o n. ü9. De accurdo
com o parecer, a Commissü.o approvou a emenda.
Nu redacção final do orcumonto da Fazcnd:i volaclu pelo
Senado a emenda ,já então approvada obteve () n. üG. (Vide
Diario tio ()onrrresso, de 2 e 5 de julho deste anuo.)
Na· Uamara, a, emenda teve parecer favomvel da re•·pecLivn Commissão de Finanças, .publicada no Dütrio tio ·Cunlll'csso, a -19 de julho. Porém, por medida de ordem gorai, o
HelaLor ela Fazenda daquella Casa do Congresso 11ediu depois
a t·e.icicão de todas as emendas que não. representas~õern illl·· ·
ciativa governamental. E só \lot' esse motivo a Camura t·c- ·
,ieitou a emenda. Manteve-a, entrclanlo, o Senado quando tlu
novo se pronunciou ·sobre o referido orçamento. A Cumaru
por· sua vez persistiu na rejeiçílo, prevalecendo, afinal, o seu
voto.
'J;rata-se de um favor perfeitamenLe justo concedido .a u'm
estabelecimento de credito orgamzado sob a base cooperativista o que reune todas as indispensavois càndil;õos do idoneidade, como .iú provou ao se pleitear a app1•ovacão tia
emenda ao ç~çamento. da Fazf:lnda par~~: o .c01:r~nLe <:xercic~o.
Gosam .la desse favor, além i.las mst!LUtcoes c1ladas nu
PL'<J~cnto emenda, o Banco de Ci·ediLo Gorai, Associação i.lo~
Funcciunarios Publicos, o Club dus Funccionm·ios Federaus e
Uooperalivu Economica, Banco A].n:iliar das Clus~·es; a Conp[)ruliva ~Hiilar do Brasil, a Sociedade de Crcclilu Popular e
OU tl'OS,

1~ala

ÚI'p.tlc •.

'

das .SQêS!ics,
. . .....

dc~~mb~~Q

de. Hl22•. ,....,.. E1ts.cbio de .t1u·~ ........: ·~ ...
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Parecei'

A maioria da Commissão é l'avoravcl -a esta emenda',
N, 2
O Governo aiJL'irú, na vigencia desta lei, o nooe.:ssal'io ,:r'tlditu para cumprir, na parte roltttiva a vencimentos, o estaLil~
lecido no at•t. 12. do re'gulamPnto que I.Jaixou com o deCJ'~l.n
n, 4.680, ele 14 do novembro d_e 1902, t.lesda julho de 1909,
até 31 de dezembro de 1920.
~ Sala das sessões, 22 de· dezcmbl'O de· Hl22. - lctro'I!IJ!IW
J!o1ilciro,

Justificação
.O art. 12 do regulamento que I.Jaixou com o decreto
n, -L 680, de 14 de novembt•o de · 1902, diz :
. Aot; funccionario~. constantes da tabolla- .'1.- annexa a
este regulamento, são applicaveis as disposições cm vigor pm·a
os do 'fhesout•o J!'cderal, com rola~iio ao ponto, concursos,
accesso~l. transferencias, aposentadorias e venci meuttJs.
Até 29 de julho de 1909, vespera da data da lei n. 2.08::1,
do 30 de julho de 1909, que rofo.·mou o Thesouro Nacional,
. os vencimentos. daquelles funrcionarios foram eguaes· aos dos
seus collegas do t•eferido 'fh~souro, e, ·desde a desta ultima
lei (de 30 . .de julho de 1909), até 31 de dezembro de 1920, os
·mesmos serventuarios da Imprensa Nacional, embora· niio oxcluitlos, deixaram de percebei' a differença de vencimentoo,
a que inham direito, .por forca daquellc arL. -12 citat.lo, ro- ·
sultnnle do augmento que tivct·am os seus collegas, do mesrm~
'!'hesouro, pot' aquella lei n. 2.083, attí 31 .t.lc· d!lzenlbl'O do
1920, data em que o Congrcs~o -Nacional, lhes mandou· torna••
e!'íectiva (le.j da despesa para o cxcrcicio de 1921). aquella
equiparação, no que faltava, isto é, modificando· a respectiva
tabclla, I>Ol' offeito da reforma da mesma Imprensa. ·
Succode, porém, que, apezar do Thcsouro Nacional
, sempre se let• manifestado, r~conhecendo o direito doS func. cionat'ÍOS dós QUQCS Se trata, .nunca JUandoU CUill!li'Íl' O ar!. 12,
da lei n. 4. 680, citado, na parte unicamente -. relativa a venein1entos; e, pois, tornar"se nt1cessaria a benevola attencão da
illusLrada Commissüo de. Financus do Senaun !?ederal; man"
dando, com o acatamento que tet•á a bondade do dar á elnenda
',i unta, Lornat• effectivn a parte daquelle artigo que doL~ou d'l
sct• cumprida. . ·
·
Funccionarios de um ministerio, com iuenticns funccõo.:,
·igualados em tudo até Ulffia certa ;dnln, não de\'eJn ficar lllll
posicUo inferior na parte que lhés sorri, .embora Lem}>Ot·ariamen Le mesmo.
.
Assim,. os funccionarios dn I1uzenda, da lmpt•onsa Nácioual,
antecipadamente agt•aclecem o beneficio que se lhes fizer.
Sala das sessões,' 22 de dezembro do 1.~22. - Jei'Oil!/1110
Monteiro.
·
- ·

s.-- Yol. :mr
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Parecer

l

Commissão não apoia esta emenda.

Ar L
Os funccionarios da União que houverem ·exL•t·cido cargos em commissão ou interinamente por mais de
cinco annõs e que, mais tarde, Lenham sido incluidos nos
t•espectivos quadros em cargos · immediatamente inferiore~;
set•ão lprovidos na effectividade daquelles cargos, nas primeiras vagas que nos quadros ~e verificarem,· de prefercn<lia
t1uaesquer ·outros, na ordem da antiguidade da interinidade ou
commissão, contando para todos os effeitos o tempo da commissão, ainda que, porventura, na data desta lei, já estejam
na eft'ectividade dos cargos que exerceram em commissão.

Justificação

A emenda acima já foi 'incorporada ao areamento de i922
vli lado, sob n. 177 bis. Elia não erêa cargos novos, não
augmenta despesa, ·nem prejudica direitoól . adquiridOs por
outrem: ao contrario, ;visa reconhecer .c garanti!· os que os
funccionarios nas condicões acima mncga:velmente adquiriram,
sanar irregularidades, e injustiças que soffl•eram c soffrem
esses funccional'ios victimas de regulam.entos falhos e
omissos. Essas falhas e omissões servem de pretexto para que
·. esses funccionarios após haverem servido a eontento durante
longos annos, dez· e ma-is, como ~e do quadro fossem, perce.l.Jendo os· mesmos vencimentos, pagando os mesmos impostos·
·c -desempenhando as mes~as omcumbencias que· os effectivos,
sejam summariamente dispemadoe ou, quando muito, incluidos
.no , quadro· ·em Jogares inferiores, onde permanecem longos
annos ma1•cando Jjasso e vendo tornarem-se seus superiores
.uquelles que já foram subalternos.
.
·
. · .·sala das- sessões,_ 29 de dezembro de 1922. - b·ineu.
Machado.

Parecer
· .,
A Commissão não é favoravcl a esta emenda.
Onde convier:.
A' v(lrba 2Ó "Empregados· adidos do Ministerio da Fazenda", acorescente-se: "a verba de 26.:0005 .p·ara pagamento
dos vencimentos annuaes ao Dl'. ·João Marcolino l!'ragoso,
, Lhesoureiro da .extincta C!lixa dé Conversão". ·
, ·
Em 29 de dezembro de 1922 .. - Euseb·io da Andrade .

..

"' .Tus !Jticaçtio

Esl.a emoúda visa reparar uma omisRfio no nrr;amonto

p:n:n ·J 923,

Todos os funccionarios da exLincta "Caixa de Conversão"
considerados addidos; não t\ jus lo, pois, q-qc se abr!l

fo~am
_,,

.,
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cxecp~ão

para um s1.í :l'unccionurio, aquelle lJUt~ dut'.Hllo
longos annos exerceu o cargo elo muior .responsnlJilidade de~ôu.
repar·tição, tanto mais quanto essit separação jú fura J'elta
no oJ•çamcnlo vetado o manliua 0111 voto~ subscquenlc:; pelo
Senado.
. O fiel desse lhcsoureiro prJJ' elle de:;ignatlo, de sua exelusiva confiança e responsabilidade, J'o1i eonsiclerado nddic.lo
o· tem 'vc~·ba votada pelo CongrHso, perllebendo G> veucillieJJlos desse r:argo na Caixa de Conversão·..
Não é equitativo que ao subordinado: se c.lê um direito
c se o ue<íue a seu superior hi~rarchico, cullor.ando-o. em
. condições ae inferioridade perante a _lei.
·
.
Piei de ·um Lbesoure iro que não Lenha existencia legal,
deixa de subsistir. Si o Congresso reconheceu o direito de se
considerar o fiel ile thesoureiro como uddido, rec'onhecen irnplic.itumente. que houve lacuna, quando deixou de reconhecer
com o mesmo caracter de addic.lo ao thesoureiro da Caixa do
Conversão, para quem cumpr:J ·estabelecer a uecessaria verba.
E' um acto do inteira jusLicu e equidade, que l!Olll'irmarú
os votos unani.mcs. elo Senado desde o anno de 1921.

Parece;·
A maioria da Commissãà é f<:voravel a esta 'emenda,
Onde convier:
Art.
Fica Ô Presidente da Hepublica autorizado a
mandar imprimir na Imprensa Nacional .a continuação do
lndice Geral de Legislação B1•asilei1'a, no período repubHcano,
ad,iudicando metade lfa. edição ao seu autor Affonso Duarte
Ribeiro, 2" escriptururio do '!'besouro Nacional.
·
/

Truta-se do um trabalho de inconlestavcl utilidade, proclamada geralmente c que admil·.:t não Lenha sitb t•ealizad·J
!.a n:aiS tempo. E' por assim dizt•l' a chave da lios>a lcgishli;fiD, com a coordcnacão syslematica ·dos ind i ~cs, POI' pcJ iorlos de dez annos. Acha-se publicado o 1" volur.:c, vi8ando
t. emenda o 2" volume, correspor.denle ao pe'rioclo de 19(·1
a 1PiO, tanto dos actos leg•islaliYI)f, como dos excwrhrlo> pelo
J.•or:er Executivo.
Demais, pódc-siJ nl'J'ü·mar quo a emenda tl~o · Lt·az augmento de despesa. O se1·viço 9ertí executado, com· vug·ut•, sob
as vistas do autor sem prejuizo de outi'Us pulJiicai)Õ~a. ficando para cobcrtr;ra do custo, mdaLlo da edição quo o,. Governo, porá ú venda. na 'l'hesouru~·ia da Imprens.t Na·Jional.
· Além disso,-a·emenda r~presenLa Ufl.1. justo JH'on!.io_.t\. operosidade do seu autor que .lá clolcm a lu.l.eral.ut•a a~mJnlslra··
tivn com .varias trabalhos utois, lendo feito ÍL snu ·e tida a
edição do :!' volume. -·Jose Eusehh1 •
.. .•
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Pm·ecel'

·A

Commis~ão

apoia

e~1ta

emenàa.

Onde convier:
Art.
··Para o cl'Iei'lo da cxiJI:IdiQão dos respecth·rJs IituloM a~ dactylographas do 'l'hesouro Nacional .lerão os nmoimenlos dividido8 em 2/3 de ordenado e 1/3 de gratifbar;iío,
como as actuaes dactylogJ•aphas. da Coutadol'ia CcnlL•al da.
Republica. --· Sil,Jcrio Ne1'·1J".
·

A emenda não lra~ augmcnlo de despesa, porque. niío
equipat·a os vencimentos das dt\cty!ogra}lha~ do 'l'hesom·o, que
percebem 300$ mensaes ás das dactylographas. da .Coutadot•J,t
Central da Republica, que vencem mom1almcntc '•008000.'
Embora pcrfeitunwnte ju~ta essa equiparação, não é r!ll:.t
pedida no momento, dadas as ponderosas razões c;ue acouselham a todo o transe a diminui~üo da despesa pu!Jlica. 1 ·
· M·as a~ ducl.ylographas do T!Jesouro Nacional cm confronto com as suas collcgas da f~o11ladoria Genlral da nepuhlica, sãu l'ictimas de uma <lupla. injusti~a: além de não
terem, como aqu·ellas, os· seus vencimentos dividido~. cm ordenado c gralifica~ão para o el'fnil.o da expcdicão dos tiluloti
de nomeai:ão. percebem ainda menos de t :200$ annuaes,
quando suus funcçõos süo perfeitamente •ft.lenlicas•.
,Jít que a nn!rustiosa situação !'iuatlccira do pai~ não comporta augrneul.o de despesa. embor·a IJ.em Justificado, seja· ao
menos reparada uma das i n.i ut~l.iças, concedendo-se tis dacl.ylographas do Thcsouro titulo de nomear;ão idcntico ao da
Contadoria Central da Republica, como propõe a emcuüa.

Silve rio· Ncry.

Parecer

A ma.ioria da Commissão G f,w(ll'al'el a esta emenda.·

N. 7

Onde convi cr:
. · .Arl..
O Governo omp;·cslatá ao lnstilulo de ·Prolecc,:íio.
e Assistenllia á Inl'ancia do 'lHo õe Janeiro, atti n quantia de
300:000,000.
O cmpl'i)Stimo será feito em .r·resta~ões trimeusae~ nunca

~t1periores

a setenta c cinco contos de l'éis, vencerá .imos de
5 o/o pag·aveis, por anno vencido e deverá eslat• inleirarnenlc
l'Csgalaclo dentro de 15 anuo,;, a ellnlar da entreg·a pelo GoYerno, da ultima presta tão,
O procl11cto. do emprcstirnu Si.il'i'L ex~lu~ivamcnle cmill·egaclo na conclusiio do ei.lilicio, ora em conslruc~ão, na i•ua
i\1 oncorvo Filho n: 00, antig·a do Areal, c na installacão c.lo ·
citado csla)Jt:>!ecimcnlo.
,_
·
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Ju~ /. i{'ica çciu

O Inslilulo de Pt•otcccfio: c As;; istene ia :'t Inl'arw ia do Hi o
do Janeiro é já reconhecido ele ul.ilidnrlo JlUhlica, fcdeHal e
municipal, conjuntamente com as suas 17 filiacs, .em divCI'80:.;
. , Estado& do Brasil, e ,j1í havendo pt•usl.ado set•vi1;os a mui;; de
360 mil ·indivíduos com soccorros, qu~ montam, 1~111 uma uvaliacíio mínima, cm mais de i6. mil eonlos de L'(• is..
Sala das sessões, 2!l de dl!zetnbro de H12.2. - li•i!WW
ilfachrulo.

Parecer
A Commiseiio nãQ. •poin esta emenda.

N. 8

Onde convier:
Fica as~cgurado ao InstilutC\ de Protecção e- Asslstcne.ia
á Jnfnncin do Rio de .. .Janeiro o direito de fazer extrahir, no
proximo anno de 1923, a loteria que lho foi concedida pelo
rlisposto no ar L 22 da lei n: 4. 230, de 31 de dezembro de
1920, parn ser extrahida dmant.~ · rte festas do rentenario. e
que por motivo de for~a ma•or deixou de ::~1-o, como porIJllitliu aquella lei.
.
. O Governo, est.al:ielecet•:i as clausulas para a execurilo
rlestii concessão, submettidos á sua appro\'tl.ção f} plano ria
loteria o ns condicões elo ~;rirteio.
Sala das sessões, 29 de dr.zembro rle ·J 922. - l1•ineu
,l/aéltw/o.
,,. "
J u.~ t-1ttCO.(a•O

.-

,o Instituto a que se refere este projecto é ctos mais
conhecidos estabelecimentos· r! e cnrir.iade do nosso pniz,
A sua utilidade e os sm.•viços qtw lnm JWC~1ado não .
podem mais ser poslofl em clnvi<ia.
Nascido nest.a Cnpil.al elo espírito philant.ropico de l\lon~
corvo Filho, cont.a elle, e~ pai hadns !)Or cidades das mais
importantes do Brasil, deze&ete filiaes, cada qual prest:nndo
os mais assignnlndos servi~os á cansa ria infancia qu~ forrnnrti n nossa futura patria.
·
.
Proteger as instituições que cu iriam desse mnximo prohlema é prostar os melhore~ ~erviços ao paiz.
Bem proximo a r.sla casa vô-se um g·rnnde edifício em
cons~rucção, paralysndas as obm~ ·IIII mais r.le ll'l'~ annos, .por
fali a de rr.ctll'sos.
·
A situação al'flictiva em qnc c,sl.ít a Na~ão não perm itte
o gesto a que !('ria incontoótavel di mi lo aqtwlle insl Hui o,
mandando-se concluir aqur.llns obl'n", para n;; qunes at,\
agora só contribuiu a g-encl'osidade particular.
Assegurar, pois, no Jn,;Lituto ele Prnteccflo (t Infnnr ia o
direito que lhe foi rlaclo de fazer uma lolel'in, desde que niío
lhe foi possível ainda extrnhil-n, é clever elos poderes 1publicos, pelos benefícios que clnhi podem resultar para a
propria Nação.

.

'
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I
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No compromisso assumido pelo C:ovm·no, no .conlraclo que
fil'mou a Companhia de J~olerin:s Nacionaes ele não serem
feitas novas concessões de loterias, não ~e póde vet· impedimentó no que se concede ncRI.c projecto, deseJe que ncs:;e
mesmo contracto foram exceptuadas· as. concessões feitas á
Cruz Vermelha .Brasileira e· ao Jn~l itnl.o elo Protecção á Infancia.
Ora, não lendo sido efJectuado o ·sorl.e•io da deste ultimo, nenhum prejuízo haverá, ficando de pr\' a concessiiô
para 1923, attendendo ao fim humanil.ario a que se Lle~lina
e~sa loteria.
•
Sala das sessões, 29 de dczt'mbro de 1922. - lrinc.n
Machado.

Pa·recer
'.A Commissl'io não apoia esta emenda.

N. 9

Onde convier:
Em cuinprimenl.o ao art. 5' elo decreto n. 15.219,. dé
29 de dezembro de 1921, ficam inrlnidos entre os acldido~ do
Ninisl.erio da Fazenda os fieis dr armazem de cncommencla'
p~jí'faes elo Amazona~ e :Par:í. cxlinctO!'\ cm virtude do dt!ercto n. 15.153, de 5 de janeiro dr 1921 c mandados .. incluir
no ouadro rlo pessoal das alfandegil< ele Manáos c BP.IJm p~Jn
ar!.. 4' do citado decreto n. 15.Z1v. fixados os v'!r.cim•ml.os
df! nccCIT'do com os dema·i~ fieis c.u;; mesmas alfanrloga8.
S. Nc1'11· -Ju.,çfo Chcrmont. -A. Indio do Rm.sil. ·

.

Just'ific.lf·ão

Em con~cquencia da nova organizacão dad·l ao ~•'l'Vi~"
cncommcndns posf.aes, passou rorn o Correio a guar.ja r.
cOJm·rvncão dos volumes, limitada r.0mo ficou a interft!rcncia
:la Alfandego :í cla~l!ificaçlio das mercadorias r cn!culiJ~ de:;
F•spcct.ivos direitos; assim ficaram ~r.m funcção alguma M
fieis elo~ armazens dr. cncommendns posl.aes do Pará c do
A.'nazona~. qne, por inr.xplicaYel anr.•malin, eram annrx0s (t~
l'()SJlCCI.ivns dclrgncias fiscars, 11 n.io ;\s alfandega~ insl.nllnr'laR
nas mesmas cidades, ondn de facto funccionarnm.
Ext.incto assim os dois logarc.;, por fot·ca de orgu'lizaçüfl
que deu ·no scrvico o decreto n. 15.153, mandou o nrl.. ~·
rln decreto n. 15.219. ele 2!l de drz;!mbJ'o clr. 192i. qtw l'oss·~m
os fieis incluiclo:; no quadro do pessoal das Alfanrlega;; dr•
Mam\os o Bclt\m: deixaram nmho~. asniin, de figur:t!' no
Quadro da' delegacias fiscacs. para figurar no das nlfanrlegaR,'
como stwceclin com ns dr.mais f.iri~ r.l~'·rncommcnrlas pn4lttr~
nas ca.pitnes de Esf.ados onde cxisl.eri1 airanr.lognR, rrgra :t flUe
srl cllcs faziam incxplicavcl cxcep~iio.
Acontece, poré.m, que, com <1. approvncãn elas r.mcndn~
ns. 8 c 9 as verbas 16'-Dclego.r.ins Fiscacs-e 17'-AIJ'anrlr.gns - foi supprimidn a consignnc.ão para pngamcnf o
rlos vrncimcnf.os dos fieis rio nrmnzem rlC1 "CoHs Postaux". pol'
já niio cxisl.ircm nos quadros Oi! referidos Jogares,· passando
ci:l
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os

respectivos serventuar·ios a silua<;ão de adclidos. M•as pn;·n
os dois. fieis de Amazonas e do Pto.rn a tiiluacão. não. se aprr.senta tão clara como a dos outros, pois transferidos das dalegaCl'ias para as alfandegas no mesmo anno em que ficaram
extinctos os cargos, i921, iam agora, pela primeira vez, fi-.
gurar no quadro das alfandegas, no areamento para ·1923,
quando desappareMm as consignações. Dessa confusão resu lla
que· os dois funccionarios, .não fig·nrando mais no quadro da;:.
delegacias, nem figurando ainda no das alfandegas, ficarão
expostos· a não serem considerados addidos. privndof, de vencimentos si o Congresso desde ,iá não esclarecer a sit.uacão do
ambos em virtude da simultaneidade da extincção, da transferencia e da addicão.
Ora, o decreto·n. i5.2i9, qUtY, Jlelo. arl. 4•, ·os transferiu,
quando ,iá extinctos para o quadro as alfandegas, determinou·
no art. 5• que ficariam addidos oa funcDionarios que, em vir- ·
tude do meSI!llo decreto, fossem afastados de seus cargos e
não aproveitados em outros semelhantes. E' a situação exacta
dos ~ois serventuarios, para cu.in fixaç§.o a emenda .. provideneJa. -.'S. Neru.

o

A Commissão é favoravel a esta emenda.
N. Hl

A' verba i 7" (Alfandega) :
Alfandega do Rio Grande do Norte.
Substitua-se a tabella da éónsignação "Material", pela
seguinte:
Expediente: Acquisicão e encadernação de 1ivros,
pennas e outros artigos. ,-, ............ :. ; ... . 5:000$000
600$000
Moveis: Compra e. concertos .... ~ ...........;· .... .
Aluguel de casa para armnzem ................. . 1:00{}$000
Acquisição, reparos e conservação de material .. 3:000$000'
Combustivel, lubrificante e concerto do guinSOOMOO
daste n vapor ............................... .
3:000$000
Combustível, lubrificante e concerto da lnl}Cha ..
Illuminaoão :
Publicações de . editaes:
Diversna despesas -:-:- Assignatura do D-iario
Officia.l ............................... : . .... . ~ooeooo
Serviço t.elégraphico ............................ .
Agu·n, · asseio, etc; , .......... -·· .................. .
i6:400$000
Jtulti(ica{ão

A dotação para "Material" na Alfandega do Rio G~nndc
do Nort.c nüo t.nm sido nlt1:1rndn, nmhora a notnvel el~vacao dn
despesa a que se destinn, :\11' manlicln a sl•b-consig·na~úo rle

'
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'- 300$ nor anno para o aluguel rle um àrrriazem, que difficil•
"mente será obtido por 1 :OOOf, limite estabelecido nesta
emenda. Niio se trata de despesa r;diavel, mas ele d·ispendio
imprescindível á regularidade do scrvic::o; - Jotio Lvra. ·T.obias .Vontci1'o • .....;... Blou de Sou:a.
Pm•ecer

A Commissfio

~

favoravel n cstn emAnd11. ·
N. H

Fica o Governo autorizado n abril• o .credito nopara a execucllo do nrt. l62 ria lo i n. 4. 555, rlc 1o
do agosto do i922.
:\rt.

ce~S11rio

Jus!ificat•lío
-'

A disposiello a que se refere esta emenda clçvou a 1\[osn
de Rendas Alfandegada o actual Mesa do Rendas Federacf\ de

Mo11soró.
. O Governo nilo providenciou ainda sobre a observancia do
referido preceito legislativo, e torna-se necessario, i>ortanto,
que continue autorizado a executa! -u. -João Lvra. - Tobias .

Monteiro . ..,... Eloy de So11:a.

ParecRr
A

Commls8fío é favôrnvel a

e~tn

-·

emenda.

Nas mull.âs cobradas por via e.xecubiva, a quota parto dns
mesmas multas pertencentes a empregados, que t i\•erem ln\'rndo autos contra Infractores do leis c regulamentos fiscaes,
será entregue na mesma occaslíío e obodecandQ .ao mesmq criteria com que se effectua o pagnmento das percentagens. devidas ao pessoal do juizo e. proouradoreg fiscaes, hoje conlillltores, que promovem n cobrnn~a. . .
·
·
·Este dispositivo àhranger1\ o~ r.a~os r~.>lnth'os a ·exec.u~ões
fi~eaes. anteriormente julgados; ·
Justí{icarl!o

Nilo é Justo quo os empregados tJue descobrem n fraude e
lm•!•nm os autos n!io recebam n quot.n parte das multas, na
mesm11 occasiíio em que receb(lm os pr-ocuradores fiscaes, hoje
consultores, e demais funcêionarios do. Juizo, que· trabalham
i:lltiit.O meMs, C que jt\ encontram todo o procesRndo concluido,
só agindo com n cobr~tncn executiva.
·
Sala das SP-~siies, 28 dn dczembr·o de 1922. - ill;. Borba.
Parecf.7'

A Commls.lll.ó é .favornvel a esta emenda.

SESS.\6 EM 30 Dll J)llZEMI3flõ DE 1922

ArL.
Ficam incorporados ao pa!.rimonio do H011[lilal
Nacional de Alienados os bens moveis, immovcis e sPmoventcs da Assislencia de Alienados, comprchcndcndo as colonia~ de alienados de .Tacnrépngl.lü e de l~ngr.nho de Dentro,
Sala das scssties. - Sam1mio Con·t!o.
· Justi(ico~·lio

A exemplo do que succcdcu com o Conservalorio de Muc com a Escol!!. de Bellas Arte~. é .iustificavcl a presento
emenda. O actual patrimonio do !IoE•pitnl Nacional é hl.'n"i
avullado e mal nenhum adviria ao Estado pela acccitação
desta emenda;. no contrario, tudo terá· a lucrar, visto augmcnlar o patrimonio de tão ut.il instituição. A presente
emenda foi approvndn no orçamento vetado pelo Govorno
transacto.
Parece"
~ica

A Commissüo t\ fnvornvel a esta emt~nda ..
N. H

. Onde convier::
A prohlbiçlio nos funccionar{os r.uhlicos da contractar ou
dirigir companhias, cmprezn·s on cstab~lecimentos; constantes
do n. V, § 2•, nrt. i32 da lei n. 3.089, de 8 de janeiro de 19Hl
e outras, não comprehende os casos de natureza technica ou
profissional. - ht.~to Ch.m·mmit.
··

JusH(icaçtío

O pensamento do legislador, aliá~ salutar, foi ccrlnmonto
impedir que os funcc.ionarios r.m g·eJ•ol o mais pnrlicularmonttl
os ele Fazenda ~e deixassem dos sr.us deveres pnra empregarem
n sun ar.t.ividnde cm· nssumptos dii'fcrentes dns sua!'! obrigacões regulamentares c muitnq wzes cm contradicçüo com os
interesses rln ndministrat;ão publica. Entretanto, o lcgisladol'
resai':Oll ,iudiciosamentc o cnso de r{l're)lçtje.ç imlicadas .em leis
t>.9pecwes.
J
· Fl' .iustnmonl.c o cnsó da emenda ncimn que estabelece
uma cxcepci'ío nlio só de ,il:lstiçn, mas ainda de evidente utilidBde para o Rorvi~o puhlico.

A' Commissiio npoia estn enwnrla.
N. tn
Onde rronvicr:
Os funccionarios illf.orin.>s, t=~m commissiio ou extranumorarios dos diversos min!sltlrios terão preferencin par_a as
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nomeações effectivas nas vag:as que se abrirem, uma vez. que
-nfío haja addidos.
Sala das sessões, em 27 dfJ dl'zemhro de 1!)22. - J e!•onyrno
· Monteiro,
Jnstifica(-cio

As vantagens da emenda acima resaltam dos seus proprios
termos. Essa prel'orencia j{t existe nas diversas repnrt.icõc~
publicas por uma praxe muito antiga, porque ella representa ·
uma justlt;a. '
.
_

l

Pa1•ecer
A

Commissão apoia esta emenda.
N. 1tl

Onde convier:
'As traducções dos manifestos _dos vapores estrangeiros
só poderão ser feitas pelos interpretes nomeados pelo Trilmnal do Commercio, para que tenham validade; ficando os
mesmos responsaveis por quae~quer omissões, observadas as
legislações em vigor.
Sala das sessões, em 28 d~ demmbro de 1922.-Jeronvmo
Monteiro.
Justi(ico.cão
.
. ·

O art. 5• do decreto n. 863, de 17 de novembro de ..185 f ·- ·..
Dispõe:
Para interprete do commorflio, requerem-se as mesmas
qualidade exi~idas para ser comDwrciante, e conhecimento de
linuwt.~ estranaeims, o o decreto n. 14.953, ·de 17 de' agosto
de 1921, exiqe n. habilitação em. •7Mlnu.rso para as n.llttdida.v
nontettçõc.~. não sendo licito c·-onsr.qurnt.omC'nt.e. que aos cor~
r~tores_ de navios, para os quaes não ·são exigidas essns
provas de capacidade, sejam conferidos os mesmos direitos que
aos "traductores publicos ,juramentados". 11. emenda visa, po,is,
corrigir .uma anomalia archaica como bem· comprehendorá n
illust.re, Comm!ssão.
·
Saln das sessões, cm 28 de dezembro de 1922.- Jeron11mo
Monteiro.
.· ,
· · _
. Pm·ecP.r

A Commissão nccoita esta emenda pl\ra constituir
especial.

prO,iJ~t,,

N. 18

Fiscalização de se(J!I'f:M ·operarios
A lei n. 3.724, rle·15 de ,ian,)iro de 19119, que r~lgt:l:t M
o!Jrigacões resultante~ do~ nccddentt's de t.rabalho. imnt•e nn
pntri'1o rlfreotamente o onus dn lnclemnizncüo no opnrnrfo ou
á sua fam!lla, nlto- cogitando de &cguros operarlos,
•
••..

SESSÃÓ IilM 30 DE DE?.EMBRÓ DE. :1922 .

2T. •

,:
O regulamenl o des.~a dei, porém, que baixou com o de·crclo n. 13.1t!l8, cln :12 de mtu'IJO d,,, Hl'l9, r.slahclecen o sr~'UI'"
facultativo, dnnrlo no patrão o rlil'eilo c]!) ll'nnsferir sn:.s nbrigações, quanto a accidentes, ás conq1anhia~ ele segm·o~ ;J ~::n
clicato~ espceialmel!lll organizado~ para l.al misl.ér, co •·•l. so
vil elos seguintes dispositivos:
".\rt. 28. E' licito ao patrão:
a) effccl.uar o seguro inclividnal ou collectivo rl!.! seu,: ·
operarias .em companhia rlc ~rgm·o.o rlcvidamente autor!7.al!;l
a operar cm nccidcntcs de trahalho, quer para o pagarnt•I:In
das indemnizações, quer para n. prüRinção rle soccorros medicas, phnrmaccuticos e hospitalares;
··
b) e.ffectuar o Reguro de que- b•ata a alinea anterior ~m
llyndicatos organizados de aeci'lrd.l· com o decreto n. 1,!\37,
de 5 de ,janeiro de '1907."
Nos arts. 29 a 33 estahelece as condições cm que as com-.
panhias e syndicatos pcidem op~1·nr em seguros operarios,
·
impondo-lhes .JS obrigações:
a) de ~eparnrem
opernçõr,~ ric seguros operaria~: elas
de quacRqucr outras que realizem:
·
11) da constituição ele um fundo de garantia, no Thesouro
Nacional:
·.
c) de se suhmetterem á fiscalizal)ilo do Minislerio dn
Agricultura, .sem p1't?.iu.izo da fisr:rrli:;rrçãn da Inspectm·ia de

ns

8e(JU1'0S,

. Amparados. pm• estas dispo~i9Õ.€$ rlo regulamento, _companhias e syndwatos foram o~garnzados para a exploracao de
seguros operarias r. as que exploravam .outras modalidades
de seguros habilitaram-se para OJ)i!l''nl' !1m nccident.es elo trabalho. Duvidas surgiram com rela!1ão á competencia rla In-.
spectoria de Seguros po.ra fiscalizar o novo sr.rvien e não
rstnnrlo n Minist,erio dít Agricultur~ apparclhaclo. . . . . .
Afim. dr pôr termo a rsf.n clunlidndr rle fisenliza(:ün c pos~
sivris conl'liclos do .iurisdicçfio, ~ ele g-rnnrlc convcnióncia a
1mificaçãn do servico. principnlmcnlc quando muitas daR
companhias .iá exploram· rlivm•so., rumos rle ~rguros.
O regulamento quc.. baixou i!om o rlr,c.relo n. 11.593, de
:H ele dc7.Ambro de 19ZO, para n ~~rviço do fiscalização das
companhias de seguros nacionar.s r. r~l.rangciras não rcsolvcn
as duvidas existent.r.s r. estnbr.lecen no seu nrt. 111: ·
".Ficam su,iritas ás prescripcõr.s deste regulamento, na.quillo q1w· lhes fór applicavel, as soei cdades quo apAram sobrr
seguros contra accidenles de t.rnbnlho. de ·que~ trata o decreto
n. 13.498, de 12 dr. março r!e 1!!19. continuando, porém,
subordinados ;í .iurisdicção do M·inisl.orio da Agricultura, mcdinnt.o a fiscaliznoão especial, cmrpwnto o Conaresso Nadonal
ruí o dispu.:er o contrnr1:o.

t,.,

~··-

':"

E' um nppollo ao Congressn para se pronuncim• a rrspeit.o, n que ,justifica n ~~gu info emenda no orr,nmr.nf o da
Fazenda:

Emc11da.

c

)'·As operações de segtn·o~ opc.rnrio~·. realizadas por companhias ou syndicatos especjaJnwnte. "organizados para r.~~e
fim, ou por companhias que explorem outros mmos de seguros, ficam sob a fiscalização da Inspectoria de Seguros o
os actuaes fiscaes daquellas companhias e syndicatos incorporados aos quadro de fiscac~ da ffi('Srn.n inspectoria. e a r.lles
cquiwrados, abrindo os crerlitos necessarios; · rrvogadas n.,
disposições em contrario".

Esta emenda põe termo á anarchia de serviço e não traz
o menor onus para o Governo. pois os fiscnes são pagos com
os depositas feitos pelas companhias, nó principio .do anno,
no Thesouro Nacional, existindo até um saldo. - Bernardo
Nonteii'O,
·
Pm•ece1•

'·

A Commissiío é favornvel a esta emenda.

Onde convier:
Art, ·A permissiio legal concPdida ao Banco de Credito
Roa! e Internacional, tí Cooperativa Credito Popular, ao Banco
dos Funccionm·ios e a outros, relati\"a a concesPões para ·
emprestimos a funccionnrios publiros, civis 11 militares, com
desconto ou consignncão em folha de png::unento, fica extensiva ao Nickel-Danco (sociedade nnonyma), com série nesta
capital, cobrando-lhe o Governo, no dobro, a quota de fisca~
lizaQão que no mesmo foi arbitrada pela Inspectoria G•eral
rle Bancos no segundo snmestre de 1922.
.
Sala elas sessões, de dezembro de 1922. - Gor/ofrerlo
l'innna. -· José Ettsebio,
·JustifiàQçtio,

O NiclwJ.:nanco é uma casa bancaria nacional, Jcgaln1ont.o
constituidn,· conforme se vê elo Diario. Of(icial de 27 .de outubro de 1921, devidamente aúloriznda p!'lo Governo a fnnccionar na Republica, de accôrdo com n carta-patente n. 5,
expedida pelo 1\f.inisterio da ,Fazenda, em setembro deste anno,
e~tanclo sob a fiscalizacüo da Inspectoria Geral de Bancos, scg'lmdo o dceret.o n. :14.728, dó Hi cie marco de 1921.
· Operando, pois, lcgalmonle, IJcsta capital, com as ~>uns
congencrc~. o que se lhe concedt~ nilo é mais do que aqu iii o
que a outros r.slnbelecimentos de credito teem sido !lermit.tido,
consoante n lei n', 4. 230, de :H de dezembro do 1920 (nrUgo 3~), que ampliou n vnrios bancos· e casas' bancar,ios a concessão parà emprcstimos a funccionarios pnblicos, civis e militares, éom desconto ou consignacilo em folha de pagnmcnto.
·Accresco que, rla .conecss11o, u:sultn dnas vantngrns·: uma
para o Thesouro,. porque n luxa dt\ fisculfznoão pelo Governo
fica elevadn ao dohro da qui) no Nickel-Bnnco foi arbitrada
pela Inspectoria Geral ele Bancoõ, no segundo semestre do
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corrente.anuo,- e outra vara o 1\mccioualismo que, dest'arte,
terá mais uma valvuln pot· onde rc>.pit•aJ·, nas suas aperluras
eventuaes. O credito SP. lhe aup;mentaria na relação da ga.rantia das :;uas divida~, o que, ~1m1 duvida, muit.o lhe interessa, ·ho.ic, dadas as ciL·cumslancias em que geralmente todos,
ou qua:<i todos os funccionarios pnblicos, civte c militares,
imophismavelrnente se encontram.

SUCIEOAI>E ,\NI,JXYMA "'\l(lKEL-DANCO

,\cta de COI!Stituiç!io de(inUit•a, 1•elr1 assc111bltia geral, du Soc-iedarlc Anonuma Nic/;cl-Bwwo, realizada a 21 de uutuln·o ilc f 921 •

Aos vinte e um dias do mez de. outubro du anuo de mil
novecentos e vinte c um, nesta •.1idade do Rio de Janeiro, nu
predio n. 127, 1í Avenida Rio Branco, ás nove horas clu dia,
em virtude de convocacão . feHa t>elo Dial'io Of(icial, de U
elo eorrcnte, pm·a a reunião de sub~criptoms de acr.õe:. c constituição definitiva elo Niclml-Banco, cm fórma de sociedade
anonyma, foram presentes os Srs.. Hilracio Coutinho, Jli'Oprictal'io, subscriplor ele mil e quinhentas acc;ões; Dr. João de
Almeida Rodrigues, jornalista e r:dilor, ~uhscriptoc de mil e
quinhentas acções; D. Olinda CouUnho, subsct•iptora de quatrocentas acções; D. Isaura Franco Rodrigues, subscriptora
de duzentas c cincoenta ac~õcs; D. Antonia Rodt•igucs, :;Ju!Jscriplora de cento e cincoenta ac~úes; O' Daly Ferreira Soare~.
phat·maceu tico, suhscriptot• de cem ac~õcs; DI'. Jl!arcellu
.Eslorgio do .F't•eitãs Farias, advogado, subscriptot· de CClll
accões, ao· lodó mto pessoas, · t•cpl•escntando o capital de
· oitcntll conlos rle 1•éis, representado por ·quaLro mil acc;õcs do
valor nominal de vinte mil ri! is; eaela lima. Havendo nu mero
lc!;al. pat•a tratat• da constituição da ~ociedadc, confor·mc o
dcJct•cto n. 434, de· 4' de julho pe 189J, as pessoas prcsenlc~
neclamaram presidente da assHmblcln. geral o Sr. Horacio Coutinho, que· convidou a mim, João Almeida 1\odrigucs, para
servir de secretario. Procedeu-se ú Icilura dos estatuto~,
,finda a qual, sendo postos em 'ultima discussão c. votucão,
fot•am approvados, por unanimidade, e em seguida assignados
de proprio punho, por_ todos os subscriptórcs de acções. O
presid~nte apresentou a prova (recibo) do deposito feito tt
18 do col'rente no Banco do Brasil, pelos incot•poradores,
Srs. Horaeio Coutinho e João de Almeida Rodriguós, da quantia
correspondente ao capital suhscripto; commnnicou o presi- ·
rl!Jnl.c que, oni obediencia ao decreto n. 14.728, de i li de
om1rr.o de 1921, ia set• depositada, depois do consLituida osta
sociedade, segundo o decreto n. 43-i,- do -i de julho de 18!ll,
mais a quantia cot·r~spondente a quarenta pot• cento do cupilai, perfazendo o deposito (.otal àe cincoenta por cento o
. no valor de quarenta contos de réi~, al'im de requerer e oblet•
licen(:a tio Governo .·para a Sociedade Anonyma Nickel-Bunco
i'uncciumn· na Republica, gosando da fiscalizar.üo dos estabelccimontos buncarios. Precnchidns desta fcírma todas as cxigencias da lei, o presidente decla!'ou legal, ju)'idica c defi-
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!JUlo que iam ser eleitos, acto continuo, os seus tlirocloros o
!iscacs. Cor·rido o cscrutinio, foi apurado c approvadu o seguinte resultado: para dircctr,r-prosidentc, Iloracio Coutinho,
sois votos, e Joiio .. de Almeida llodrigues, um voto; para director-secretario, João de Almeida llodrigues, sele votos, o
o· Duly Fet·reira Soares, um voto; para o consellw fiscal:
padre' Assis Memoria, Dr. M:mocl Joaquim da Silva e Dr. Murccllo Estorgio do Freitas Farias, seis votos cada um; para
supplcntcs do conselho fiscak O' Daly Ferreira Soares, Caio
Franco e Antonio Luiz Mascarenhas, seis votos cada um.
A directoria ficou logo empossada, c fizet•am os directores,
i:lrs. l~ot'acio Coutinho .e João de Almeida Hodrig·ues, a cau~üu
de 500 accões cada um, conforme os estatutos sociaes c como
garantia da sua gestão. E nada maiô havendo a trular, J't•ccl.Jcram os- dois directores os dor.urnentos da constituição da
sociedade, para os fins de direito, e foram encerrado9 os !mbulhos, d_epois desta acta lida c approvada e por todos os ·JH'esentes assignada. E eu, Joi'ío de Almeida Hodrigues, servintlo
de secretario desta assembléa gr.ral, lavrei a presente aclu,
cm duplicata, sendo uma no livro proprio e ou lra em separado, pura que esta tenha o destino legal, e a ambas
SUbSCJ'OVO •

.

,

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1921. - Ho1•acio Cou,._
linho; presidente. - Jo{io de Almwida Rodrigttes,, secretal'io.
- Olinda Coutinho·. - Isaura. Fl'onco Rodrigues~ - Antonia
llodrioues. - O' Dal11 Ferreira S011res .. - Marcello EsJoruio
de FreittJ8 FaritJ8.
·
·
. ·
· ..· ·
Estatutos da Sociedade Anonyma Nickel-Banco
TITULCl I
CO~S'l'lTUIÇÃO, DENOl.WI'AÇÃO,

SÉD~, FINS, D.UllAÇÃO

E

' '

DISSOLU('.ÃO.

Art. 1.• Fica constituída a sociedade anonyma, sob a donominação de Nickel-Banco, ·que -·se regerá· pelos presentes
.. · .
.
.
estatutos o leis vigentes:
Art. 2.• A sédo soem! será 1111 c1dade do H10 .de Jun01ro,
tendo a sociedade por fim commerc]al . operar co_m pequen_os
depo&itos c descontos sempre no des;gmo ccon~miCo do !Uew,
podendo estabelecer outras operaçoes llancarJa.s CJ~i6 mdependem do estipulado nos arls. 40 c 47 do decreto n. 434 t.lc
4 de julho de 1891, e de !~CCÓJ'.do com. o desenvolvimento das
sua:9 rclacões e do seu cap1tal mlegrahzado.
. •
§ 1." Curar-se-ha em todos os actos, da cmulacuo c educacão economica do povo.
·
. .
. .
•
§ 2.• Os depositas, podendo alcuncar ~le_êdc 190 ré1s, n~o
poderão accumular•.,.so, por. doposJI.ante, S!Jli!O ate !!. qum~t~a
muxima de iO contos de rérs, salvo resolw:'~t.O espccml da .t~sembléa geral.
.
..
.
§ 3.~ Tcr-sc-ha em consideyacüo, cm todos os actos da
socioclade o regulamento que baixou com o ·decreto u. 14.728,
~e 16 de·'marco de i921.
•·

I
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Art. 3.• A sociedade terá a duração de 20 annos du data
da intallacão, podendo esse prazo ser prorogado, conforme
a lei ou por deliberacão da assernbléa geral.
Art. 4.• A di!lsolucão da sociedade, por deliber.acão da
·assernbléa geral, só se póde dar mediante aJPprovacão de ac~ionislas que, no rninirno, apresentem dous terços do capital
social.
Art. 5.• Em caso de dissolUI;iio, observur-sc-lla a lcgi~
lacão em vigor.
'l'I'l'liLO II
CAPITAl,, SEU EM[)DEClO, ACI,:ÜES E ACC!ON!S'l'AS

/

,

Art. 6.• O capital da sociedade será de 80 :000$_ (oitenta
contos de réis), dividido em quatro mil acções do valor nominal de 20$ (vinte mil rói1l), eada urna, que serão nomi.:
nativas até á sua integralizac::ío, passando, então, ao portador.
Art. 7.• Todos os accionistas leem direito de assistir ás
reuniões c tomar parte nas discussões e votações das arlsembléas geraes.
~Art. s.• Serão contados tantos votos quantas accões
integralizadas e um voto por dez accões ainda não integralizadas.
Art. 9.' Os accionistas, para .que possam tomar parte nas
discussões e deliberações .da assembléa ·geral, depositarão as
suas acções ..na .caixa da .socicrladc t.res dias antes da reunião.

.

'

TITULO IIf
LUCROS, DIVIDENDOS

l~

nESilRVAS

Art. · 10. Os lucros liquiàos, cada semestre, serão disiLrilmidos da seguinte fórmn:
1o % para o fundo de res'erva; .
10 % aos organizadores da soriedade;
50 % para dividendos aos a.;c ionis.tas; . .
30 % para bonificaclio aos d1rectores.
Art. H. Os dividendos não reclamados dentro do prazo
ae tres \ annos.-prescrovem em beneficio da sociedade e· reverterão ao fundo de reserva. ·
.
TITULO IV
ASSEMBLl~A GllRAT.

. Art. 12. A assembléa geral ri a ·reunião dos accionistas,
que ser{t feita_ de aecOrdo com o que determinam estas estatutos, ohservada~ as disposições elos artf1. 128 c· '137 do dcl~t·cto n. 434, de 4 de julho de t891; na falta de estipulações
especiacs.
·
Art. 13. Em cada anno haverá uma assemblén geral ordinaria, cuja reunilio terá logar no mez de dezembt·o e Sl6rl\

.'

.'::'·j
'!I

32

ANl'IAES DO SENADO

:;empre annunciada pela impJ:et!Sa, nomeadamente o Diario
O{{ici•"l, com 1.5 dias de anteeipacüo.
.
Art. 14. Haverti por unno tantas assembléa~ exlraorch-. ·
1mrias quantas forem convocadas. nos casos necessurios c com
as devidas formalidades.
Art. i5. Os fins da a:s~cmbléu gel'Ul ordinaria ~.;ãu li iscutit• c deliberar as contas ela udministraqão c . parecer elo.
conselho fiscal e fazer ·as. necessarias clctções c delibera!:
sobre todos os nes·ocios pa1·a que tiver compelencia legal.
Ar L. Hi. A asscmi.Jléa g·cral ot;dinaria é instulladn por um
dit·cclot•, que proporá um. accionista para presidil-a, o qual,
. sendo acccilo, clesig·nará oa seus secrclarios.
·
ArL. 17. A assembléa ge!•al exlraordinaria é convocada
com motivos expressos nos unnuncios e só poderá delibe.rar
sobre o ob.ieclo das convocações.
·
·
·Art. iS. A asscmbléa geral C!XL!•aordinaria será prosidicia pelo presidente ou, na falta, pelo seu substituto. salvo
dcsislcncia dos mesmos.
'1'11'ULO V
ADÚIN ISTIIAÇ.\0

Art. -19. A sociedade será · administrada por dous directores, dos quar.s um será presidente o outro secretario.
·Arl. 20. Os directores são elc'ilos por seis annos, podendo ser ruoleitos e podondo lambem, a qualquer tempo, st!'r
destituídos pela assemblén g·cral, mediarile motivos justos
comprovados.
.
ArL. 21. No caso de vuga. -por auseucia uu l'enuuciu de
algum dos directores, sem accórdo prévio com o outro, o director que estiver cm exercício designará um subst.ilulo pt·ovisol'io, que cxerccrú as func~ões de director, até ··que eu1
rcu11iüu regulai' a nssembléa geral faca uov·a eleição.
.
Arl. 22. Cada um d!)s directores caucionará, como responsabilidade da sua gestão, de 500 a :1.000 accões da cm·
preza.
.
·
· Arl.. 23; A direclol'iu tem mandato ·pleno para· os actos
da gestão relativa ao .objecto o fins da empt•eza,, . podendo .
nomear agentes banqucu·os e quacsqucr outros aux1hares.
1
. . Paragrapho unico. O mandato estende-se a actos de compra. Yenda, alicnacão, trnnsaccão, renuncia, hypotheca, pe·
nhor, ele , prevendo em tudo quanto !'o r em bcnr da sociedade,
TITULO VI
DO CONSELHO FISCAL

Arl. 24. O cunsdho fiscal será composto de tres mem.,
bros c tres supplentes, eleitos em escrutínios secretos pela
assembléa s·m·al. ·
·
§ 1 • A elei~üo pollei•ti I'Ccahir cm .possuas que nfío seJam
uccionisla·S. ·
que l11e confol'U
a lei.§ 2.• O constJI!JO fiscal ·lel'IÍ as ·atll'ibuicões
·· ·
· ···
'

.

'

···oj
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'rl'l'ULO VII
J)JSJ>OSJÇÕllS OBRAI~S

Art. 25. Dos lucros Ilquidos apurados em cada balanço,
antes ela rlislribuição dos ml'smos lucros, serão retirados 10 o/o
para fundo de reserva c 10 o/o para bonificação aos fundaclores incorporadores em partes ig·uaes Srs. Horacio Cou!Jnho
c João de Almeida Rodrigues. .
Art. 2ü. Os accionistas subscriplorcs do capital social o
os ccssiona!'ios etcnt.uaes das acções em que o mesmo ó di'vidido obrigam-~~. por lodo o t.em])O da duração da emprcza,
a manter· a· pcrc1 nl.agem egl.abclecida no ar!.. 25, como remuneração aos fundadores, por seJ•vir.os prestados na formação
da sociedade, ohrigando-s,1, bem assim, a não d·ispur de sua.s
acções sem pr1ívia audicnc:ia da directoria, que terá prefe·rencia para a acquisição das mesmas, pelo valor da praça ou
offerta particular.
Art. 27. Çumpre á di r ccl.oria:
a) reunir-se, pelo menos uma 'vez por semana;· para deliberar collectivamcntc, sobre o bclm anda:mcnto da sociedade, especialnwnte determinacõe·s .ele de~pesas quaesqucr c
acção a elcscnvolvcr-se em bem da sociedade:.
,
b) as reuniões S('rão presididas pelo director presidente
ou quem o substitua.
. .
-. Art. 2~. :\o clireclor-secrclario, cumpre redigir ou superi;ücnder toda a. correspondcncia e escriptm·ação commercial
da sociedade sempre de awcôrdo com as deliberações da _directoria.
'·
Art. 29. Ao thesoureiro compele, tet· sob sua g·uat'Cia os
valores, em especie e documentos perlenccntos .á sociedade.
§ to Preslm contas, .sempre .que lhe fo1•em pedidas pela
directoria, e apresentar balan~ctes mcnsacs da caixa social,
que, approvaclos, levarão o visto dos directol'es.
·
.
§ 2.o Depositar c reLirar os. valores mediante assigna·
tura con,iuncta dos dous inembros da directoria.
. . § a.o Nomear· os cobradores da sociedade· e assignar os
recibos ele pagamentos a que t.iver direito a sociedade. ·
. Ar!.. 30. Ao gerente,· que será nomeado pela directoria,
incumbe: desenvolVer t.oeltt a actividade no sentido commercial (' teclinice, em bem de. sociedade, tudo resolvendo mediànte prévia autorizacão da dh•ectoria.
.
Paragrapho unico. Tomat• parte, sem voto. nas deliberações da direcl.oria, e a esla trazer constante c claramente
informada dos aelos a seu carg·o.

L

2.
3.
1~,

5.

1\u.nl!')J'O - Nome - Ac1:ões - Valor•
Horacio Coul.inho .. .. .. .. .. .. ..
L 500
30:000$000
.To ii o de Almeida Rodrigues . . . . 1. 500
30:000$000
Olinda Coutinho , .. . . . . . . . . . . . . •
"00
8:000$000
IS'aura Franco llodrigues ..... , . .
250
5:000$000
3:000$000
Antonio. Rod1•igues . . ........ ''"' .
150
S. -VoL XIII
3

.

'
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6. O' Daly Ferreira

DO SEN.\00

Sot~rcé.........

.

:LO O

2:000$000

rias ................... .

100

2:000$000

4.000

80:000$000

7. Marcel lo Estorgio de Freitas Fa-

•.

Modelo n. ·12 - 14.64.8 - :12.0/18 - Recebedoria do
Districto Federal - Se !lo por verba -·Exercício de 1921 Réis · 120$ÓOO.
.
·
· . Do livro da receita fica debitado o thesoureiro pela quantia de cento e vinte mil rt.is recebida da S. A. Niclwl Banco,
sello sobre o seu capital ·diJ oitenta contos ·de ·réis, conforme ·
·
·
a verba n. 41.
Recebedoria do Districlo Federal, 21 de outubro de 1921,
- O fiel do thesoureiro, A. Guimarães.
O escripturario ·
Elpidio Filho.

Banco do Brasil - Modelo 201 - Réis 8:040$000.
.
Recebemos dos Srs. Horacio Coutinho e· João de Almeida
Rodrigues, incorporadores da S. A. Nickel Banco, a quantia
de 8:000* -. 10 % sobre 8:000$, valor do capital com que se,
funda nesta praça a sociedade acima e 40$ na cilmmissão de
i 1j2

%.

'

.

'

.

.

.

'

Firmamos_ o. presente em· unico para um só 1.'\ffelto,
Rio de Janeiro, 18 da. outubro de 1921. - Berq.u6 the:..
soureiro. (Estavam os carimbos do Banco.)

·Banco do Brasil_:_~-- 32:160$000.
..
Recebemos deis Srs. Horacio Coutinho e João de Almeida
Ro(lrigues a quantia de trinta e dous contos centô e sessenta
mil ré is, sendo 32:000$ - 40 o/à sobre 80:000$ em complemento 'do deposito feito em 18 do corrente, referente á contribuição do S. A. Nickel Banco;· e 160$ na commissão de
.1 1j2 %.
- . .. ..
'
. .
. Firmamos o presente em un·ico para um só. effeito. .
Rio de Janeiro, 25 .je outubro de .1921. - Be1•qu6, the.:.
soureiro. (Estavam os carimbos do Banco.) . .
I

Junta Commercial . da Capital Federal -- t• secção
Certifico que, por despacho da Junta Commercial de 25 de
outubro de 1921, archivou-sc nesta repartição, sob o n. 5 .805,
os· seguintes documentos, referentes á Soci~dade Anonyma
Nickel Banco, a saber:
.
'
' ·. Acta da assembléa g·eral de constituição definitiva, reali·za.·da em 21 do corrent~ eelatutos, lista do_s accionistas, recibo· do deposito de · 'fo feito no Banco do Brasil e talão do
pagamento -do sello respectivo, feito na recebedoria do Dis~rictq Federal.

'·
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Eu, João Hygino de Araujo, 1• official da secretaria dest.a
junta, passei a presente C('rlidão. ·
· Uio de Janeiro, 26 de outubro de 1921. - .J. Higyno de
Maujo, 1• ol'J'icial. Visto, 2li de outubro de 1921. - Isidoro
Campos, director. (Assignado sobre estampilha de 50$000).

Parecer·
A Commissão acceita u emenda como autorização ao Governo, e ofl'ereco por isto a seguinte
Sub-emenda

Em voz de - A permissão Ioga! - dÍga-se: "Fica o Governo autorizado a estend•Jr a permissão legal. .. " O mais. como
está.
N. 21
J~·t'if"icação

A fixavão de IlUlllero de. inspectores fiscaes é uma medida que se impõe: a normalisação das substituições .desses
inspectores, tambern.de ha muito que se impunha.
· .
· E' o que vimos do pt•opôi·, visando de um lado diminuir as
despesas com esses serviço•; e de outros corrigir p1•axes abusivas e prejudiciaes a uma efficienle fiscalização.
· Actualmente os inspectores fiscaes sã'O. em ·numero iilimitado, . isto é poderão ser commiseionados em. inspectores
tantos agentes fiscacs c empregados de fazenda, quantos sejam
os que dispunham de elementos para esses lugares.
_. Basta ver que ha poucos annos alraz era apenas designado um {unccionario para· sérvir de inspector em c~~;da Estado;
hoje elles atLingcm approximadamenle ao avultado numero de
50 havendo certas unidadé>. da Federação que, não obstante
a insignificancia de seu comm~:il'cio c industria, lllm 3 e mais
inspectores fiscaes, ou melhor, Estados cujo quad1•o de agen.,
tes fiscaes não vão de 15, lendo, entretanto. 3 inspectores, ,
ou seja um inspector· para cada grupo de cinco fiscaes. Essa
anomalia não póde, nem deye continaar. Accresce ainda que>
são innumeros os funccionarios da Fazenda commissionados
em inspectores ·fiscaes, com flagrante prejuízo para os serviços da reparticão a que· pertencem, porque, não· sendo elles
substituíveis, ficam os respectivos quadros desfalcados. E'
portanto aconselhavel o afastamento desses empregados· de
laes commissões, só sendo admissivol exercei-as no Distrioto
Federal. Convem salientar que presentemente só em diarias
o ·Thesouro dispende annualmente a importancia de réis
270:000$000 para pagamento aos acLuaes inspectores e. com
a reducçiio, isto ó,. com. a J'ixacão do qL!adro aqui proposta,
essa despesa ·dcscel'á na medida a 126:000$, o que não é para Sfl
desprezar. na época como a quo atravessamos. As normas sug~
g~ridas para u subsLituiçiio dos agentes i'iscaes do Districto
Federal são além rlo cconomicas,. do real proveito para a f'is.:.
calização, pois altendcm 10 criterio da competencia, visto que
os ftmccionarios e-sDolhirlos para essas_ subsLilui()Ões já têm

·,··,··•'

.. :·.i'

I

·:. ··'!'''"''".
"

'

35

ANNAE8 IJU l:!J::NAIJú

•

\

pratica precisa ~ longo tirocinio na trabalhosa circumscripcão
fiscal desta Capital.
.
·
Sala das Com missões, 29 de dezembro de 1922. · - lriucu
!llachatlo. · ·
IQ\nde convier:
Art.
O Governo l'egulumenturá curn ·uJ'gencia o se.rvico de iuspcccão de Fu~<mLla, afins dtJ tornai-o permanente c
de modo a· mantet• fi~calizuc;ão ei'ficiente quanto à regularidade da escripturac;ão, à exacção,. ao alldamento da cobranr;a
da divida .activa, ti oiJservancia das ot•den~ e preceitos legues,
á iegalidade da receita c desper.a e li conformidade da escriptut•at,ão com os regras cia eonta!Jilidade publica.
o' ser•vico de inspccr;ão tle l•'ar.enda comprehenucrá n iuspecçã~ orúinl!,ria e a e~traordiuu~i~..
.
.
.
A mspecçao extraodmurla sera .!c1La por funccwnarios qué'
o Ministro da FU"lCnda designar, onde se torne necessuriu e de
accôrdo com as instrucções rJspeciaos que forem expedidas.
A inspecção orclinuria será exercida:
a.) por inspectores, funccionnrios de Fazenda, designados
pelo 1\linistro da l~azcnda, que exercerão as suas .funcções em
cada Estado ou ern mais do um e nas repal'tições designadas;
b) pol' empregados do l!'uzendu, designados pelo director
da Receita no Estudo do Rio. e delegados fiscaes, ·em cada Esta~lo, pm·a o imrpccção das. collec~oriás o. mesas de rendas não
allancfegadas e, qdnntn á .mspccc;uo dos rmposl.os de consumo,
do sello e out.ros, pela fórrna seg·uintc, mediante proposta da
Directoria do lleccila:
Em l.o.rJo~ os Esl.auos lsaver;i inspecr;ão permunc!Lle, cxei.'cida cm commissão por funccionarios de Fazenda, na fórma
prevista ·no § 1"; pm· agentes J'iscaes do Districl.o· Federal na
fôrma do § 2" l' por ag·cntes· fiscacs dos demais Estados na
fórmu do § 3", atlenrlendo '' numero fixado no § 4".
§ 1." A inspnceão .na e: rcurnscripção do Districto Fede rui
ser1\ feita por J'unccionm·iu~ de Pazendu, até dous, de categ·oria superior a 3" eseriptur•a!•io.
.
"
§ 2." Pnm os EsliLLl·l~; do Rio de ,Taneiro, S. Paulo c
i\tinas Gc1·aes serão dt>sig·r.ados agentes fiscacs do Dislricto
Pcdo.ml.
·,
§ 3.0 )Jura os demai8 Eslados serão designados ag·enles
fiscues tio Estados dil'feronl.cs do que tiver de ser inspeccionado ou do Districl.o Pederal, salvo cm caso urgente o ephemero, quando ú designat'ãu poderá ser de agente fiscal do pro~
prio Estado. ·
§ t• O numero ele inspocloros fiscacs em Lodos os Estados será de :37, assim divididos:
Amazonas 1, Parú 1. Maranhão 1, P.iuuhy i, Ceará 2, Rio
Grundo do Norte i, Purahyba 1, Pernambuco 3, Alagôas 2 ·
Sergipe 1, ?3uhiu 3, Espiri~o Snnlo l. Rio rle .Taneiro 3, S1íÓ
Paulo 3, Mmas Gcraes .\, Uoya1. 1, Paraná 1, t:lanlu. Catharina 1. llio Grande <lo Sul 3, Mal.lo Grosso ·l, Di~t.ricto 'Federal
,(fnuccionarios de fazcncla) 2. Totul 37.

...
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§ 5." l~sses inspectores deverão ser substiluidos:
cr) os de que lt•ala o § 2", p~los ngonles .fiscaes cffectivos
àfJ outros Eslnclos quo ,iú tenham scl'vido. r.m suas circumscripcõos, isto é, nas circum~cripçi'los daquclles, l'Cspeilada a an-

tig·uidado do cada um, os quae:; ]Jara la! fim, serão considerados excedentes ao quadro ·da dita circumscripção, sendo-lhes
extensivo o disposto no arl. 180 do decreto n. 111.048, de 26
de .ianeir•o do 1921. !\a fall.a de taes agentes as substituições
serão J'l!itas, temporariamente, isto é, pelo tempo· que durar
a cnmmissfio elo suhsLilui,if.,, pot· l'iscaes que forem indicados
pela·· DircctoPia da. Heccita Publica.
b) os de qu~ trata o § 3•, lambem por agentes fisca.es
effectivos de outt·os Estados que .iú lenham servido em-~uas
circumscripções e, na fall.a destes .pelas pessoas ·indicadas
no § 2", do art. H1, do decreto n. 1 L 618, de 26 de janeiro
dl3

192i.
A inspectoria de collectorias

c mesas de ~endas não alfandegadas, sem caracter permanente, será dirigida pelos delegados i'iscaes, que a determinarão quando precisa. e nos pontos em que se tornarem necessaria.s, destacando para isso empregados com exerci cio no Estado sob sua. .iurisdicção.
Pura o bom a.pparelhamento do serviço, o Governo fat•á
incluir na distribuição de creditas a cada. delegacia fiscal,
clelerminada imporlancia da. verba. Eventuaes - afim de
pm•miLtir as despesas urgentes.
Aos funccionarios designados para o serviço de inspecCito o ministTo da. F:.tzonda marcar<á uma. diaria para atteP.dcr ás dcspes:~s cxtraordinu,rias, .além dos seus vencimentos
proprios.
·- .
Em casos cspcciaes. em que a. capacidade profissional
.iustifi'quo a de.sig·nução, pdoerão ser wmmissionados funccionarios estranhos ao quadro do funccionalismo de Fazenda.,
a ecolha do ministro, para o desempenho de inspecções
extraodinarias, no que entender, princi.palmente, com o serVil]o de contabilidade. ·
Neste caso o funccionario commissiona.do terá o vencimento fixo de um conto de r1)is mcnsaes, além da diaria que
lllc fllt• arhil.racla. na fórma l'llgulumenl.nr•.
Sa'la das St!ssücs, 28 ele dezembro ele 1922. - lrincu
Machado.
Esta emenda est:í pre,iudicada, em virtude da que foi
propo.~t.a pela Commissão sobre o mesmo assumpto.
N. 22
Ondn convier:
Al't..
Ficam extensivas a todas as t•opat•l.içõcs do Mi-

ni~tnl'in da Jo'a.zcndn, a~ dl~posif:õ~s elo nrl.igo üS do regulamr.nlo flUI' baixou c.om o clccJ•elo n. 15.2'10, de 28 do dezem•
bro de 1921.

· Justi{içaçlio

As disposições quo a emenda manda generalizar a todas
as repartições do Minisl.erio da. ..Fazenda, referem-se ás promoções dos funccionarios do Thesouro Nacional que, determinando serem providos sómento por :ffierecimento os lo~

,:
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g·ares de chefes, manda, entretanto, promover de 3° a 1• eseriptmarios po1• merecimento.
.
Como se vê, uniformiza a regra para as promoções, o ·
que só existe presentemente na Recebedoria do Districto Fedei·al, artigo 15 do d.ecreto n. '14:1621 de 12 de maio de
1·920; na DircBLoria Geral da EslatisLwa, artigo 45 do decreto n. !L 288, de 30 de õezembro do 19U, no Tribunal de
Contas, ar Ligo 16 do decreto n. 15. 75ü, do 26 de outubro de
Hl22; e, no Thesouro Federal, como já expu..: linhas acima.
De modo· que, para as Delegacias Fiscaes, as Alfandegas,
a Caixa de Amortização c a Casa da Moeda, as .Promoções não
estão reguladas e são feitas por indicacão dos respectivos chefes que, na maioria dos casos, attendem mais a certos grupos - muitas vezes suspeitos -· que se formam em torno
da administração e a empenhos, do que ao merecimento do
funccionario.
·
·
·
Assim; se o funccionario é· bem relacionado e faz parte
da outm·aae do ch~fe. tem merecimento c faz carreira, em
bora sem outros requisitos e pouco assiduo aos trabalhos da
repartição.
As demissões e aposentadorias dos funccionarios civis
estão reguladas em disp.Jsições de ·cauda orcamenaria, artigos 121, 125, 12!l, 127, da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de
i915, não deve haver escrupulo, portanto, em ser approvada ·
a emenda é incluida nas diversas disposições do presente areamento por tratar-se de medida -de caracter 1.1rgente · e moralizadora para evitar o filbotismo nas. repartições de Fazenda • e garantir os funccionarios. antigos conl,ra preterições
iniquas.
Sala das sessões, 29 de dezembro de 1922. - . Irineu
~v achado.. .
"

Parece.r
A Commissão não apoia esta emenda..

iN. 23

•

O Governo podffi'á acceitnr proposta de accOrdo para a.
nxecucão da sentenca do Supremo 'fribunal Federal .passada.
em ;julgado c proferidà na acção proposta contrà a União
pela--viuva de Anlonici Pinto Palmeira da F-ontoura.
·
A propo&la sómonte ·será tomada em considc•ração si da.
aarta de sentença constar terem sido esgotados pela União
tod-os os recursos do defesa na acção, si a parte abrir' mão
dos· ,juros c custas, e si declaraT receber o quantum que for
liquidado em apolicos foderacs quli para o respectivo pagamonto fica o Governo autorizado a emittir.
Jns tificaçü.o

.

Tratn-so do umn sentenca obtida contra a União cm uma.
accão contra elln proposta· em 1902, isto é - ba 20 annos pelo co-ronel Antonio Pinto Palmeim cln Fontoura, o qual, de-

. I, .
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vida aos pre.iuiws que occnsionára a rescisão injusta de um
contracto que tinha com n União, suicidou-se. deixando numerosa farnilia na indigencia.
J\ Fazenda foi condcmnadn a pagar o. que se liquidar, e
a emenda facultando' ao Governo acccitar accôrdo para esse
J'im não st\mcn'i.c favorece ao 'l'hesou'l'o, como Lambem beneficinr ú vi uva e filhos do infortunado contractantc.
Alií1S, o ·Governo nãó acccitari't a proposta, si esta não for
formulada com .as vantagens que a emenda consigna.·,
Snln dns se~~õrs, 2!) de rlczcmbt~o dr 1.922. - Vespuci(}

rl c. A.ln•f?n •

1'01'CCC1'

A Gornmissão. npoia csl a cm onda ..

N. 2.i

Laborrul.ol'io Nacional de Analyscs·:
Acm•rscenl·e-sc na verba "pessoal"-- auxilio pari!. alug'llel
dr... r.asa dn portciro-ronservador,
'i :700$000.
,
I
..
§ U -

l!!.sti(icai;ão

A prc~.cn[;e emcnrln · nüó vem orear ·uma despesa nova;
vem apenas· restabelecer· o auxilio para alúguel de casa ao
pprleiro~conservador do Laboratorio Nacional do Analyses,
que o obteve do Congresso c figurou no orcmnento para 1922,
· lei n. L555. ele lO de ag-ost.o de ·1922. sendo cortado no orçuinenlo pura 1923, talvez por engano, porquanto niio é crivei
, nue fosse. conse•rYaclo esse auxilio aos demais porteiros e
só o do Labora to rio fosse sacrificado. Seria isso um acto injusto,
Nota -· Pede-sr. o auxilio na rt~brica pessoal, porque :Cai
nossa mesma rubrica que ellc figurou no areamento de 1922.
Nesse orçamento a ve~·ba votada foi de 2:560$, mas pede~se
1 :800$. por ser de igual imporlancia ·O auxilio para os por.
teiros elo 'I' besoure c Ministerio. da Fazenda.
Sala das sessões, :.'0. de dezembro de 1922:- lrineu Ma•

chndo.

A Gommis~iio não 6 fnvoravel a esta eme'nda: ··
Supp~·imn-se dn verba 21, depois 'c1n palavra - sello ~ o
accresel!110 votado pela Cnmara. ·
.
. ,.
Snla clus sessões', de dezembro do Hl22. - lrineu Machado. -· Justo C/I.C?•mont.
' .

·
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A cmrncln prci.Pndo abrir urna orJio~n rxcepção em pra~
ticn traclidnnni e unicn '-'''ennhccirla c0nin vanln,ioso para uma
completa () Pfl'icirml D aT'I'Ccarln(:ão.
Dcsrle 1808. data da Cl'I!UI;ito do EL'avio llégio, c mesmo
antes desõn época no primil ivo regimen das .Ttm!.as (~O Fazenda, invari:wcl tem sido sempre ·a pra...,;e de incent1var o
&stimuln dos funccionarios incumbidos da fiscalizaQão das rendas publicas, inl.m•essand'o.-os, po·r meio do rjuotas ou perccn.
tug·ens, na sna arrecadação.
.
'J'anlo n~sim qup os funccionarios das alfandegas, mesas
dn rendas, reccbcdorias c colleclorias, nunca tiveram, como.
não tcem, os seus vencimentos dividi<Jos em duas partes fixas - ordenado c gratificar;ão, - como os demais funccionau•ios de Fazenda o sim, em ordenado, que é fixo, e gratificação
quo é computada por quotas ou percentagens, cujo numero e
valor varínn1, de accôrdo com as categorias dos mesmos e a .
l'encln das reparticõcs aiJrocadacloTas onde trabalham.
Em '1892, ha 30 annos, m•eado o actual corpo de agentes
fiscaes dos impostos de consumo, como ú logico, .o mesmo salutar regimcn para elles foi es.tabelccido.
.
·
Presentemente, em urna quadra em que ha absoluta necessidade de conscguh· augmento. de renda, o maximo da arrecadação, não tanto pela crcnoão de. taxas e majoração das
existentes, mas, prinmpalmenl.c, .·pela cessação do escoamento
da mesma pela fl'audc, contraproducente será alterai-o para
peior, reUrando todo o cst.imuro do· agonte fiscalizador, pela
limitação, sem a menor razão de ser, de seus justos e merecidos proventos.
No momento em ·que o ·Cncarecíment,O dá vida a todos
já assombra, a ponto do proprio Hclator do Orçamento da Fazenda na Cumnra, o illusl.re Sr. Dr. ·Cincinato Braga, apezar
de todas suas reconhecidas fantazias optimistas, prevêr para
brove que (havemos de pagar um conto· de réis por uma duzia
de ovos, ou com mil r0is a um engraxador para nos lustrar as
botas, como· cm outras terras está acontecendo" (Diario Of{icial de 24 de dezembro de 10~2, pag. 8.383), não é nessa
quadra premente, . angustiosa, que deve collocar os agentes
incumbidos da fiscalizac;ão das .rendaR publicas, que fazem o
•verdadeiro o principal ·~ervit;o de policia fiscal, prevenindo e
l'eprimindo a l'·raude,. cm ainda maiores aperturas de dinheiro,
na dependencia degradanLo c negativa de seus fiscalizados,
solicilos sem pro no suborno tão proveitoso.
.
·
A ro1lacf}iio da j nslificnção ela emenda·· n. !l, demonstra'
tambom doRconhncimcnto completo da materin .
.Primoi·ro, por distinguir ngentcR fiscaos o J'unccionnrios
do Fazcnila, quando lodos são uma o a mesma cousa, pois o
quadro de funccionariog do Pazenrla é composto da classe dos
cscripturarios e hierarchias supcrio'rcs c elos agent.cs fiscoes
dos impostos do consumo.
Segundo, por fingi!' desconhecer quu
agentes fiscaes
tnmbcm prestam concurso c toem .tl'es ~stagios:
1", interior de Estado;
2•, capi.tal de J~stado;
:1", Cnritnl Prdernl,
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Tlll'Cciz•o, por· pz•ocm'~r. encob!'iz· que p Lrabalh_g dos age,ntas fiscar.s, isto é, o r.xnrcJCJO de suas arduas funccoes. 6 muzt.o
mais pr•nMu, r.. aJ,Im Uf' odioso, ,-, mai;; rliRpcndioso; exi!gindo
uma som ma do conheyi mcn t.o:; r• haoil il.açõcs muito superiores
a da umiot•ia r.los escript.urarios.
Esl r.s, tralialhnnrlo soccgadn c calrnnmrntc cm suas reparlicüns, cspcciali?.am-sc em um sr'• serviço, ao passo quo os
agentes J'iscacs, sempre em serviço externo, e tL chuva, isolados. ·maximé os r.lo interior de Estados tecm que conhecer,
para lida.r diariamente, sem ler a quem consultar, toda a legislação que diz respeito aos regulamentos:
1o, imposto de consumo;
2', scllo adhcsivo;
·
· 3", sello sanitario;
lt', transpo·rtc;
· 5•, rotulas;
7', marcas rlc fabricas;
. s•, vales;
,9, renda.
.
Quarto, por ignorar que as funcçücs dos. agentes fiscaes
são muit.o mais trabalhosas, muito mais dispendiosas e muitíssimo mais odiosas que a dos escripLu-rnrios.
. Estes sabem de casa almoçados. Permanecem na repa r.::·
tição, onde economizam a roupa, pela troca ele vestuario,
cinco horas apenas, c findas estas, retiram-se dcspreoccupados c 1'olgarl:1mcntc para suas casas ou para outras occupa"Cões
rerr.unerada~. si assim o entenclcrom, c o que é absolutamonto vedado nos agentes fiscaes, qne não têm horas determinadas de serviço, por deverem estar sempre, quer de dia,
que.z• de noite, á disposição de. seus chefes.
De manhã o 1í noite, fazem os agentes fiscacs apprchensões. como provam os innumeros autos, não só na Recebedoria do Distric!o Federal, como nas alfandegas e collectorins, e
para fazei-as, para exevcer as suas funcçõcs o agente fiscal
não tem hoTario fixo para trabalhar, tendo, portanto, que tomaz• suas refci.çõcs fóra de seu lar c pagar ainda ele seu bolso
as despezaS' de •remoção das mercadorias que. apprehendo, par;t
us quaes, muitas vezes, uma carroça não chega.
A sua roupa, com a entrada. o pcrmancncia constante o
· continua cm armazcns ele generos aliment.ioios, botequins, casas de pasto, fabricas de todos os artigos, etc., é de duração muito curta, com a aggrnvante de ser forcado a trajar
sempre decentemente, pela obrigatoriu representação das funcções que exercita.
O ultimo rstngio ele sua carr•oira ainda é hoje, piJII' esta
errada l'icuão rla clifJ'crencinoão dollc~ para os escripturarios,
que pretendem, sem base leg-al, monopolizar a denominacüo
:;;onerica de funccionarios do J?azcncln, a promoção para a Capital Federal, cousa, aliás, que a maioria nunca alcan~.a, como
domonsf.Nl a existcncia de muitos com mais do 20 mmos do
bons servi(,los e quo ainda ·st~rvem no interior· tJnus capitaes dos
Estados.
Sala das sessões, 29 ele dczcmbJ'O de HJ22. - Irinett Jlla-
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Pm·cccr
A Commissão 11fio apoia esta emenda.
N. 27
i

A lei vigcthc: da despesa contém, no orçamento da Fa-

zencla, o sogu intc ar Ligo:
20, Emprcgado.s addidos ou cxi.inclos.
Para p::11;amento do vencimentos de funccionarios de reparti.çücs ·c Jogares cxl.inctos ou addidos cm consequencia de
rcfom1as ele servi{)os ant.eTiorcs a 31 do dezembro de 1919,rictos t.cgisJ.ativ.os. ou sentenças ,judiciarias, IJ.U,io a.proveitamont.o, neste, como em todos os Minisf.erios, deverá continuar
a ser feito. durante o excrcicio, nas rcpa•rtições desta Capital ou dos Esf.ados, dispensadas as condir.ões previstas em regulamentos, Ri tiverem aptidões para os cargos cm que forem
nproveil.ados e percebendo os mesmos vencimentos que acl.ualmentc lhes são abonados, quando ap·roveit.ados em Jogares de
vencimentos inferiores, sendo cm tudo o mais observado o
disposto
.
. no art. '177, da lei . n. 3.451t, de G de ,janeiro cte HHS.
Substitua-se o artig-o. supra pelo scg·uinte:
Art. Empregados addidos - Para pagri.mento de venci.,-·
mentos de funeeionarios do repa·rtições fl Jogares .extincLos ou
addidos. em conscqucncia de reformas de serv~ços :ante·riores
a. 31 de. dezembro de 1919, actos legislativos ou sentenças ju-.
diciarias, cujo aproveitament-o neste, como em todos os Ministcrios,. deverá continuar a ser féito durante o exerci cio, nas
!!'epartições r! esta Capital ou dos. Estados, dispensadas as condições previstas em regulamentos, podendo , os funccionarios
que o requererem ser aproveitados em lagares de vencimentos inl'erioli'eS, 'continuando a perceb~tr os ven<limentos do
cargo que' tinham, sendo. em tudo mais observado, no que fôr
compatível com esta lei, e disposto no art. 177, da lei numero 3. 454, de 6 de janeiro de 1918, fieando, aJ.ém disso,
para todos os cffeitos, os funccionarios addidos equiparados
aos funcciona·rios do quadro, na ·correspon:dencia de suas attribuições,
'

~

I

j

Justi(icaç/J.o

Esle artigo vem dó orçamento de 1920. A lei, supprimindo log~res e deixando addidos os respectivos titulares, não
teve ein v1sta, nem se pt\de conceber que sua mens fosse a de
prejudicar direitos e crear situações embaraçosas s. irritantes. Apenas, foi intenção do legislador, no proposito do econoll')ia, ·diminuir os quadros do funccJOnalismo, pára .os quaes
deviam voltar os que dclles se nfnstavam, sem lh·es tirar preJ•egativas, regalias c direitos; E nem· o fez; os addidos con:.
tam o tempo para aposentadoria, gosam do beneficio das férins, das Jícen1,!as legaes que se concedem aos dos quadros
impõem-se-lhes os mesmos onus, submettcm-se 'nos mesmos
re~ulamontos; mns ha quem· lobrigue· possibilidade de se
· nega·r nos nddidos o dircit.o do ·concori'orem ús'vngas por antiguidade qu9 se abram n?s q~adros, ás quaes só perl)1ittem a
concurrcncia dos funccmnar10s destes. A prevalecer este

I
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absurdo de opinião, os addidos estão soffrendo um constrangimento e violencia.
.
· Supprimem-se ao artigo q_uo se pretencJc subst,ituir as
expressões -,se tiverem aptiduo pura os mirgos - por isso
que, si antes n artigo ordena o aproveitamento "dispensadas
as condiçüo> pt·cvistas"em regulamento", não se comprehende como venha, a seguir, ~stnbelccer a ponte movei, que permitte
os adr! ielos - * srJ tiverem aptidão para
. . · ap roveitar ou não
.
1

·.)

OS CU!'(! OS.

•

.

Uma vez - "dispchsad·as as condições previstas em re. guiamentos" - o· addido, candidato a um cargo vago, tem u
apLidão para o preencher. . .
·
Par·a que se verifique ·que tem a aptidão só submettido
ao cnclinho elas. condiÇões pravistas crn r•c(Julamentos.
· · Ora, o Governo tem passado da Agricultura para a Juslioa c. Exterior terceiros officiacs sem concurso destes dous
ultimas departamentos, sendo-lhes, portanto, dispensadas as
condições previstas nos r·eanlamentos respectivos. Logo, o
aproveil.amento deve ar1r ol:irir;aborio, si. verdadeiro animo
imperativo de fazer economias nas despesas publ!cas.
Além disso, se innova a permissão ao adaido de requerer
o apmv!lit,amonlo· em cargo do ·vencimento .inferior, nos termos j (L p;rcvislos no artigo a substiLüir, a não · obrigaloria'mente, o que pode facilitar ao Governo n-omear um primeiro
offici&l addido porteiro da Escola Modelo. de Mara.ió ou guarda
da Alfandega ile Corumbá, comtanto que continue a pr:rceber
os vqncimentos de i'· official.
· ·
·sala das sessões, 28 de dezembro de 1922. -· Iri!neu Macl!adQ •.

.)1. Commissão

~ão

apoia esta. emenda.

N. 28

•

•,

E' o Governo autorizado: ·
·' :li .. A abrir os creditas nocessarios para pagamento de
premias ás 'firmas· e em prezas .de constru~ão naval que requererem ou ·venham a· requQrer ·para ass1gnar no Thesouro
Nacional o termo a que .se refere o § 1•. aline_a UI, do art. 16~',
d_a lei n. 3.45!;, de G de janeiro de I9I8, e que iniciaram ou
iniciarem o cumprimento da obrigação contrupida pelo dito
termo. ·
· · ·
,
Os premias de que trata a referida lei serão pagos parceUadumente, por imvios já construidos, e-'l!obro os que forem
s~ndo ,julgados om c5ndicões de na~egação maritima ou fluVIal. •
.
Caso o const.ructor não sej·a ·tambem armador, o premio .só scr1t pago áquello, si est.01 toma.r o compromisso de
não vender o navio J)remiudo ao estrangeiro, sem prévia autorizaciio do Governo e -sob pena de entrada pal'a ·os cofres
publicas. do quantia Igual ao ·premio.
Os estaleiros nacionnes que tiverem recebido auxilias do
· Govllrno, nmortiz.arão as resp~otivas dividws c m o· abatimento minimo do seis por conto (6 %) e maximo de vinte e
1

''•

'

. '!'

I,:

"~ 1
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t]uaLro por cento (2-í o/o) sobre o valor da factura' das obrás,
abatimento de que tratam os arts. 162, alinea III, § 2• da lei
n. 3.1J5,., acima cil.ndn, que fica, -assim, interpretada, e 96,
§ ~·.da ](•i n. 4.2-\2, de 5 do Janeiro do 1921, podendo o Governo abrir lambem os credilos nccE!!isarios para a entrega
lle novos adiantamentos, nos termos dos contractos celcbra(jos. ·
Sala da~ Cominissüos, 28 do dcze.mbro de 1922. - Eu·
sobio de Andrmlt•;
·
:.
· Justi(icat;!il)
.

.

Trata-se de medidas j;í approvadas pelo Congresso em· varias leis orcamcntnrias, que visam o· incremento, o impulso
da inc.lustri.a de construQI]õcs navaes, )rectamadll. pelo Governo. · ·
.
Dez ombro, i 922, - Eu.sabio de Andrade.

Parecer

'·

A. emenda reproduz o dispositivo orçamentaria em vigor
sobre/o assumpto. A Commissão é favoravel..

V<)l'ba 21" - Consignação 1•: ·, ·
.
Depois da palavra sello, stjpprima-se o seguinte: · ,.·
"Não poderão os agentes fiscaes do imposto de consumo e •
de sello adhesivo ·ter vencimento superior (parle fixa e parte
variavel) se,ia qual fôr 1.\ renda arrecadada ao lim,ite maximo
do i : 5000$000".
.
·.
.
Sala das .sessões, 28 ·de dezembro de 4922. -,-'lrineu.Ma·
chado.
·
·
·
·
. .Justi[icadM .
'

·~

,

Não procede absolutalli~~te a justifica~ilo do dispositivo,
apresentntdo ·pela Commissão de Financas da · Cnmara dos
Deputados (emenda n. 9) .. Os agentes fiscaes do imposto de
consumo, da mesma sorte que· os funccionarios de· Fazenda,
são obrigado8 a concn·rso o se divirlem em tros categorias: interior dos Estado~. capil.nes e Districtci Fcrleral e forcados
corno c~l r.s ao nstng·io de dous ntmos, R~,ndo de notar que nos
vencimentos quo se lhes .procmra fixar não :é raspeitada essa
distinccão· do categorias,· rlev<'ndo-Rr rlar em tal ca,.qo a ano·
ma lia r! e um fiscal :do 3" 'i•ecehm· o mc.~mo que ·um de i •.
· Como o;; ftinccionarios de Fazenrln,16 talvez mais do que
cllcs, filiO cli~pürm do trmpo n cnl,ma 11ara, rm suns,.repartiçõcs, cnnHIIltaJ' leis n rrglllutncntos, os agentes i'iscaos, cujo
'serviço ú qnaHi todo .d<' rua, pt•ocisam conhecer.· a legislaoüo
~fiscal, para applicat-a dnvidamenl.e, cm qualquer caso que
Sl' lhos apresente de subilo; pois que, a despeito de só per;oe- ·
·bcrem vantagens quanto á renda do imposto de. consumo. !istJlllizum ig·ualmente qua~i todos os out.ros impostos, co•.no sejam os dn renda. do scllo adhes»vn, sello snniturio, ote. .
."\·cercscr. ainda que, pela natureza do proprio ~crvico,
os agentes fiscncs vivem envolt~s cm uma atmoophora de

'
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antipathia, exercendo uma funccão odiosa; que lhes attrae innumeros dissabm'l'S, tendo acarretado ri não poucos fll,é a~gre~
sõcs pessoaes .e sn não. estão sujeitos a ponto, is lo longe. ele
constituir um proveito, se . torna uma desvantagem; v1stc
que não teem elles horas certas de trabalho, exercendo as
suas attribuicões a qualquer hora do dia ou da noite, em dias
communs, domingos e feriados.
Quem se de1: ao r.rallalho de contiullar as portarias tlo director da Hece!Jecloria, verti que, pot' oecasião dos festejos Cíi•'·
navalcscos. são designados agrmtes l'iscaes para fazer a fisrmlizal;iio, JlJesmo durante a noile, de fabricas· de cerveja c dos
estnbelecumnl.os que lenham a~ suas portas aber'las.
,l'ião é l'xactri, tão pouc.o, que estes funccionarios vençam
mais do que o director da Receita, cuja remuneração, não
ob~tante não: c& La I' á altura do cargo, é muito superior ú menci(lnada na justificação de quo ~e trata.
· Nfio se púdc eonceber que os ag:tmlcs fiscacs lenham :;,s
suas .porcent.ugmM limitadas (c o que ~t! procura limitar não
é sómcntc. a · porcent.ng·cm mas o ~encimento total), porque
issrJ seria clci!intercssnl-os do desenvolvimento da arrecüdar.üo,
. uma vez. que, ohtido nquelle maximo, em nada lhes aproveitaria tal desenvolvimento.
·
·o imposto de consumo, sempre orr;ado largamente, é o
unico cuja renda, como se vê do quadro abaixo, tem sempre
ultrapassado a estimativa orçamentaria, excepção feita do
exercício do 1!l18, quando a pandemia ·da grippe paralysou o
movimento das industrias. E não ha negar que, para · esse
resultado muito tem contribuido o esforço dos agentes fiscaes.
:19:15:

Renda orçada. . . .
Renda arrecadada . .
· Differenca para mais

"

.

..

'

61.490 :000$0GO
ü7.775:576$ti17
6.285:576$517

:1916:

Renda OJ'(!atla . . . .
nenda <irrecadada ' .
Differen~a .para mais
:1917:

Renda orenda. . . .
Renda arrecadada
Differmica para mai~

.e

.,

..

\

• •

'·

10:U88: ooo$ooo
117.719:906$285
15.231:906$285
121 . 505:000$000
·119' 719:073$372
1.785:920$628

Hl19:

Renda arcada. . .
Renda arrecadada. . • .
Diffcrcnça pura ·mais· • •

I

.

:19:18:
Renda or(;ncla. , . . .
!tenda m·recadada. . .
·Di!fprença para menos.
J

71, Wi :000$000
8:1.827:02'7$725
12.68i:ü2'7$725

.I ,

·'

131.180:000$0(10
131.880:675$568
700:675$GOS

46

At>N.IllS DO SllNAi:ló

."

'•

1020: ''
,I
.
165.120:000$000.
Rendá orçada. · • . '.
175.635:589$918
Renda arrecadada ·
10.515:589$91$
Dífferença para mais
1921:
170.3~0:000$00{1
Renda arcada. . . .
170.415 :28U571
Rendá arrecadâdá ·. . . . . .
75:281$571 .
Differença para mais . .
.. •
•Limit.ar os vencimentos dessa classe de funccionarios
seria. pois, negar um jnsto premio á sua actividade e aos seus
saérificio~ e, mantendo-lhes o estimulo, provocar; em vez de
augmento, úma diminuição de receifa.
Sala das s('ssões, 28 de dezembro de 1922. - Irine1t
.'1/achado.

r

. . . .. . .
.
. .
~

Parece1•

I
/

A Commissão não é favoravel a esta 'emenda.

N; 30 ·
· . · O G~verno. or,ganizará, ·a partir de ·1 de janeiro de 192::1;
um quadro annexn ao pessoal da tabella· B, da Imprensa ·Nacional, aproveitando os· aotuaes obreiros que ·contam mais de
10 annos de serviço, dentro da verba votada de 184:000$,
destinada ao pagamento dos mesmos .obreiros.
Officina de serviços accessorios:
16 officiaes de 1~ classe a ...... :. 350$000 . 54:6001.000
· 12 .officiaes de 2• classe ·a ... ,; ... . 300$000
43:200$000
A classificação obedecerá ás seguintes condições:

•

Competenc1'Íl e médi1.1:

Officina de composição:
i officiaes de 1• classe a ............·. 350$000 16:800$000
Otricina de impressão:
i official de 1• classe a.. .. .. .. .. . .. . 350$000 · 4 :200$000

I

1

'

. HS :800$000
Justificação
E' de toda justica esta emenda, pois vem r~paràr falhas·.
eommef.tida~ na occasiiio da remodelacão dos quadro8 da Impren~a Nacional, em 1920, reforma esta que veiu- contemplar
empregados estranhos t'i. repartição, deixando os·. obreiros;. Íln- ·
tigos serv~nt.uarios, ·com W, 15, 20 o mais annos de. serviço,
sem garantia de especio alguma; esta emenda não traz augmeuto des despesa. pois a rubrica de 184 :OOO$ comporta pe~~
, fei'!nmente o. classificacão dos antigos empregados. .' ·. .
.. · Sala das séssões, 28 de. dezembro
. de 1922. ~ Irin~u Ma~

._..

C11aa~.

. '&' ' "' .

•
I
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A Commissão tí contraria a esta emenda.
N. 31
Ju~Hficação

O decreto legislativo n. 4.381, de 1921, augmentou os
vencimentos dos juizes federaes e ·substitutos, concedendolhes uma gratificação adclicional por tempo de serviço, e:r-1'i
do disposto no art. 57, § 1•, da Constituição Federal, não. pórlc
a Jegislalura suspendei-as, !'eduzil-as ou supprimi,l-as, c dahi
a razão por que, para conciliar o pensamento do pro,iecto com
d texto da ·constituição. proporia que ao art. 30, n. 9, do
projecto n. 301 D, de 1922, se accrescentasse: "exceptuodas
as estabelecidas no art. ·ts dó dcél'eto leaislativo n. 4.381, -le
5 de de:embro de ·t 9'21".
·
Emenda:
Ao art. 30, n. 9, accrescente-se: :•exceptuadas as estábelecidas no art: 18 do decreto leaislativo n. 4.381, de 5 de dczembi'O de •.f9U".
.
Sala das sessões, 28 ele dezembro de 1922:.- l'rineu
Machado.
A maioria da Commissão é contraria a· esta emenda .
. . N. 32

Onde· convier:
Ar~·.
Fica restabelecida a classe de officiaes aduaneiros das Alfandegas, voltando á ei'fectividade de seus cargos,
c'om as at.tribuições que lhes são conferidas pela legislação
vigente, todos os antigos. officiaes aduaneiros que, .em virtude
da lei que extinguiu essa classe do funccionarios, foram man~
darlos ficar addidos ás Alfandegas· o outras reparticões fe.·
.
·
deraes.
.
Sala das sessõeõ. 2~ .de dezembro de 1922. -·. l1'inl'tt
Machado.
·
Ju.sti{icaçrio

.. Na situação de apertura por que af.ravessa o paiz, a
emenrta . acima, que traz evidente economia. para os cofres
publicos, deve ser acceita. corria medida de· inadiavel necessidade.
.
O .Thesouro Nacional, com a cxtincção da classe dos officiar.s aduaneiros e consequente ereacão dos guardas das AJf~ndegas, :ficando aquollcs como addidos, percebendo os ven~
Cimentos mtegraes dos cargos que occupavam, não tl.'ve senão
que dobrar despesas, sem nenhuma vantagem para o servico
de fiscalização, na nrrccadaciio dn renda.
· · A medida proposta, portanto, além de trazor ·economia
p_ara ~ Thesouro, ó do inteira justiça, por pus~'IÍ' o serviçd dil
fiscabzacao de rendas a ser executado por pessoal idoneo e

perfeito conhecedor ele suas neccssiclu:des, pela longa pralica
que deli e possue.
Sala elas sessões. 28 .de tiezembro de 1922. - !l'incu
Machado.

Pw·ece1·
Esta emenda ,~stá pl'c.iurlicada, em virtutle da qu_c . "foi
pt•oposla péla Commissão, autorizando o Governo a rcorgalll~ar
todas as reptwLições de Fazenda.
N, 33

I

Onrie convier:
F'ica o Governo autorizado a concedet• uis.ponibilidudo
temporada aos funccionarios que c::mlat•em mais de 10 annos
d~ Rerviço na respectiva rcpartiç~o, meclian.te o pagamento de
concocnta por· cento dos respccttVos vemnmentos, sem · prcjuizo de tempo de serviço para os effeitos da aposentadoria.

·.

Ju.~U['icaç.au

A medida acarreta:' economia c não pt•cjudica·· o dir·cito dos
funccionarios.
Sala das sessões, 28 de dezembro ue 1922. - Irineu
,][achado.

··'
Pw·ccc/'

A Commissiio. não apoia esta emenda .
.N. 34

Onuc convier:
., .
Art. Para· o provimento de cargos dependentes do concurso, quer administratiVOS,· quer da magistratura, de KCl'Vif}OS de competencia technica, ou do magisterio, terão prcferencía, em igualdade de condições de idoneidade, ú respectiva classificação e subsequente nomeação os candidatos que
auferirem maiores vencimentos permanentes dos cargos fC:dernes' que estiverem desempenhando.
§ 1.• As .,vagas decorrentes dessas nomeações, ·exceptuadas
as de servi~os de compet.encia technica, de chefes de reparticão "OU ser" iço c as dependentes de concurso, serão obrigatoriamc~te prccnch.iclas, sob pena de . responsabilidade, P'?l'
f':JnCCJ,onnrws t~:ddtdos ou exLmctos, ·~e uns para outt·os mtll'lsLerios, respeitadas ns suaR caf.Ag(mas. .
.
· ~ 2." Na falta ele 1'unccionarios dessas categorias, e preenchidas aquelln~ vagn.s por promooão de quem a ellas tiv~r
direito, . ficam, desde então, exlinctas n.s vagas dos ultimas
cargos,· at.ó que os respectivos quadros fiquem reduzidos ao
pessoal estrictamente indispensnvcl ao serviço.
.
Sala das sessões do Senado, 29 de dezembro de 1922. 11lodesto Leal.

·: ··

I

49
Justificação

(Economia provavcl do i. 200 :000$000)
São incontestes as vantagens decorrentes da medida indicada na emenda acima.
Muitos dos diversos serviços da publica administrar;üo,
principalmente aqui c nas capitacs, onde existem cursos superiores do ensino, estão sendo executados por i'uncciouarios,
que sem de$cut·arem do seus rcspeclivos encargos, teem o
neccssario tempo para, a golpes de taleillo e alto esforço,
obterem títulos scient.ificos que os habilitam a outras manil'esta~ões da actividade, muito embora os provento8 de seus
cargos já lhes garantam, cm geral, ccrla situação ele commodidade; ·e, é bem do vm· que, no numero dos laureados se {lllcontram verdadeims capacidades cm assumpf.os de sua com.:. .
potencia sciéntifica.
• A emenda \'em racililar ·tambcm ao poder publieo a .
acquisicüo dessas reconhecidas compctencias para o desempenho elos seus nmltiplos sel'vir;o~.
Deve-se, outrosim, attenl.ar na indiscutirel cconoiuia que
advirá dasse aproveitamento de funccionarios, quer aduiclo:;,
quet• cxtmctos; bem como da cxl.incção de vagas, dada a et·i~e
dcoladora qup assoberba o paiz.
Para bem comprehender-se os salutares effeitos da medida, hasta considerar-se que, approximadamente, se realizam
pot· anno duzcmtas nomeações cm que pot• lei é exigível concurso, para prcenchimcnlo de car·gos nos differentcs depat·tamentos da publica administração, na média de G:000$ de
vencimentoS; ou sc.in um dispcnclio de 1.200:000$; c, com
a adopção da providencia consig·nada na emenda, ter-Sé-ia
essa avultada economia de 1.200:000$ annuacs pat•a os cofres
publicos, vantagem de cquililwio m•r;amcntnrio que se não
dcverít desprczat·.
Pitrecer

iJ

I

[

A Com missão não apoia esta elllenda.
N. 3G

Accrcsccntu-so onde conyicr:
Art.
Aos avaliadores privativos i.la Fazenda Nacional
será concedida a SI'atil'ieacão mensal ele 300$000.
· ll!sli{ica(~Üu

I

O trabalho exhausLivo (los avaliadores privativos da lo,azen<la Ntwioual não tem remuneração correspondente.
De~de que, crcados, esses cargos pelos dcc!·etos n. 39!,
de 10 de maio dr. !890, c n. 3. 084, de 5 ele novcm!Jro ele :191 G,
pa1•a fiscali~ação do imposto tle tran~misaão causa-morti.v, o~
ro~pectivos funccionnrins se.\'Vimm junto aos pi'ocuradoi·cs
da Republica. .
·
Transferida para a Prefei~ura u arreoadaoüo daqtJclle imposto, diminuíram (!OnsidcJ·uvclmentc as vantas·ens do.~ ava ..
liador~.s.
·
s.- Yol. xm
1
I

Prnpugnaram ai é agora sem resulLado servir .i unto aos
da Fazenda Municipal como fazem CCl'lo ·os documentos .iuntÇJs.

procuradore~

A Commissão 1; cOÍILt·at·ia a eslu ctneudu.
N. 36
Onde· couv ier:
Accrescente-sc·: "J!'ica restabelecido o vencimento ·de
4 :200$ do encarregado do scrvico de electricidade do Tllesomo
Nacional, em ordenado e gratificação". ·

l'uitil"icaçií.Ó ·

A presente emenda visa reparar· uma injustica, si bem
que involunlaria.
.
O encarregado de electricidade do Tllesouro venceu até
1921, quando se deu a reforma da reparticii.(> ·a que pertence,
4:200$ .annuaes, ou 350$ mensaes. Acontece, porém, que na
tabclla que acompanllt1U essa reforma, figura esse funccionario
com 3 :600$ annuaes, ou seja 300$ mensaes·.
'l'rata-se de um engano de algarismo que trouxe a reduccão de vencimentos· de 50$ mensaes, justamente· na época
em que se cogitava de melhorar a situação afflictissima do
pobre junccionalismo publico, cheio de difficuldades e amea. cacto de vida maia difricil ainda.
, ·
·
ll:' um acto de. rcpara~ão que não póde ser adiado.
·
.
Sala das sessões, 29 ct.e ' deiembro de . 1922. -. b·üwu
.Uach.tdo.

A Commissão não UllOia esta emenda.

N. 37
· Accrescente-se onde convier :
"Por morte da mãe do éonlribuinte do mont:epio civil ou
. militar, a pensão que elle recebia .reverterá ás irmãs solteiras
e viuvas àaque!le, em quanto se conservarem nesse estado."
Sala da~. Commissões, 29 de dezembro de 1922. - Ma.rcilio d~ Lacerda..
·
Justificação
•·

O. Ip.ónlepio é um!). inst~t.uicão que tem por fim beneficiar
a· fa!'uha do conlr_lbumte, tsto é, pessoas para cuja manutenca9 elle concorrja, e daqui o deferimento da pensão aos
h~rde!ros dell.r.: Nuo se comJ?rebende, pois, que, por morte
da mr.e. beneflcla!.la. as suas filhas so!Leiras e viuvas. que em
geral ,. !Vem á~ ~x_pensas de !la, ç, pot• conseguinte; á custa do
uwntepto ·do 1rmao, · f\QUem pr1vudas ·desse auxilio, quando .
Crt:J se tratando de vinvas · dos contribuintes, as i'ilbas sol~
tetras e vi uvas clcstes tecm direito á reversão.

'
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Pa1•ecer
A Commissão apoia esLa emenda para constituir projecto
á parte.
N.

38

A' verba n. 17 do orçamento da Fazenda - Alfandega:
Artigo unico. Ficam equiparados em vencimentos aos segundos escripttu:arios da mesma repartição, os fieis do Thesoureiro. da Alfandega do Rio de Janeiro" o elevadas as quebras
que percebem a 1 :800$ anmiaes. Abram-se os necessarios
· creditoa. ·

·Justificação
· Antes da lei n. 1. 743, de 3 de outubro de 1907, que. fisou o numero, classe e vencimentos dos empregados desta repartição, os vencimentos dos fieis da Thesouraria eram quasi
Jguàes. aos dos s•Jgundos escripturarios, sendo acLualmente, depois daquella lei, inferiores aos dos terceiros.
Pela lei .n. 2. 083, de .30 do junho de i !lOS, que reformou
o Thesouro Federal, no art. 36, os vencimentos dos fieis da
Recebedoria - repartição de identica natureza á da Alfandega
- foram equiparados aos dos segundos escriplurarios, conservadas até as respectivas quebras.
· ·
Sendo, como é, uma corporação pequena,· composta apenas
de nove empregados, sem nenhum accesso a cargo superio~·.
a despeza torna-se insignificante e o estimulo muito maior
pa,ra que, cada vez mais. sejam cnmpriclorcs dos seus deveres
e acobertados de necessidades obrigadas pela crise actual que
ameaça todas as classes, com. especialidade o ·funccion.alismo
publico.
· ·
·.
-.
Os petici-onarios pedem equiparação aos segundos escripturarios, em virtude de ser uma classe que, não tendo aocesso. está por conseguinte sujeita a grandes prejuízos, absorvendo muitas vezes; taes prejuízos, cm um só dia, todo o vencimento de um mez, como já tem acdntecido.
· Em todas as repartições publicas os empregados ·de Thesourarias já oht.iveram mr.lhoria de vencimentos com a equipara~ão aos segundos escripturarios, e por isso os f•ieis da The_souraria da Alfandega do Rio ele Janeiro. pela primeira vez,
o crentes na benevolencia c justiça dos· dignos Representantes
da Nação, esperam ser ai. tendidos.
'·Sala das .sessões, 28 de dezembro de i922. - Affonso Camaruo.
. . , :.~,.,,;,~~~
Parecer
A Commissão não apoia esta emenda.
N. 39

Onde convier: .
Emenda ao §· 4• do art.- i7 do decreto n. -i4.6G3, de t de
fevereiro ··de 1921:
·
.
..
· Oncln diz: "Qtiundo esses •fimooionarios, · ten·do Jlercorrido

Wda a el!Of.ladt

IOOi;I'!O, ~f.a.rii!:ll.. md'l

de 36 a.ti.IlOI! dlt ~

publico '1'édernl, sem (Joso de l!ce·nça e não tendo mais de 30
faltas :ittsti(icadas", ate., diga-se ... sem goso do lice·llça por
mais de 30 dias, etc.
Sala das sessões, 2!! de dezembro de 1022. -João Thomé.

•Pelos dispositivos do al'L. 17 t.lu dcel'clu n, 1LD63, um
funceional'io que preenche todcys as exigencias parr. sua aposentadoria e não tem falta alguma, mas gosou de uma licen4,;a
por menos ·de 30 dia~, vc-se privado das vantagens da presento lei .
,
.
O fim da CIJ!Onda visa ostabole.ccl' uma equidade para os
!unccionaríos nas condições apresentadas, dando-lhes direito
desde gue, tendo percot·rido tod[i a escala de accesso, contarem
mais de tt·inta e cinco nonos ds servicõ publico federal, sem
gozo de licenca por mais de 30 dias, c não tendo dado igual
numero •de faltas ~ustit'icadas, sem nenhuma penalidade,
tlU!mdo julgados inv.alidos para o cffeito de aposentadoria, nos
termos da lei cm vigot•, a poderem sm• aposenLados no cargo
immediatamentc superior; desde que já o tenham exercido em
commissão, substituição ou inlermidnde durante mais de um
nn~o seguidamente.
·
Pa1•ecer
A maioria da

Commiss~o

ú favoravol.

N. 40

Onde convier:
Art. Fica extensivo aos fieis de lhesout•eil•os e do pagadoves das repartições de Fazenda o que dispõe o art. 502 do
regulamento que baixou com o decreto 11. 7. 751, de 23 de
'dezembro de i!lOO.
. .
Sala das sessõe5, 2!l ele dczr.mbro de Hl2:'!. - João Thomá •
.Tusti[icaç!io

· A emenda presento traduz um acto de ,justiça, pondo cm
igualdade do condições funccionarios sobrecarregado~ do
igunes onus. A simples leitnrn ·do nrt. 502 do regulamento
citado deixa ''et' a verdade do r1uc se allega.
Pa1'cccr

··
A Conunis~iio accqila esta eni,mua pt\L'a consl.ituir projecto
ú parlo.
~~.H

O .Poder Execul.i\'o abrirá o creu i to ncces~ur.io ·o entrará
cm ac.côrdo coin David Lennon de Saxc e :\Iaria. Saxe Vitollo,
Miro de sat.isfazer os direitos true. tem cMt.ra. Q. UuJiío, scr:-.'IIJ:~p !J~ b•10'c pura R . u·~lSUb}ão !!~ ililfMCL'e:s exi~t.~utes flO
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'fhcwuro l"acional, e dados jJot• motivo do requerimento cm
Thcsouro Nacinoul, c dados pot· motivo do requerimento cm
que o ·seu finado pae pedira a mesma composição.
Sala das ~~~~õc~. 22 rio dezembro de 1922. - Jeronym,O.
Montriro,
_...
'

'
I

'"'•

E' longa a hislnria ela emenrla a que põe fim esta émenda;
poróm, recordar que, no seu curso, houve o reconhccimcnlo dos direitns que clia manda· satisfazer, pelo Supremo
Tribunal Eedcral, cujo accordam fez, por conseguinte, cousa
julgada. O resto prende-se á liquidação desse julgado.
·
Cumpre, pois, amparar os titulares de tacs direitos, não
sú por effeito do sul'frngio ,judiciaria, guc já encontraram,
como ain(Ja porque a justiça é uma funccao do Estado c equivaleria a denegai-o a interminavcl demora a que cslevc c contint'm exposta esta questão.
·
·
Dura ha 25 annos; r., durante a sua penosa marcha pelos
Trihunacs, empobreceu c mot•.rou o litigante, pac dos interessados com quem a emenda determine que o Executivo :(aça
accôrdo.
·
·
.
Assim, sendo, jusli'ficn-se a intervenção legislativa, uma
vez que no 'fhesou.ro Nacional ha elementos cm que se póde
basear o, Executivo para estimação dos prejuizos causados ao.s
interessados.
.
'l'aes elementos são insuspeitos, pois constam dos parecet·e~ dos altos funccionarios a quem a administração publica
ouviu sobre o pedido de accôrdo, a ella dirigido pelo interessa(Jo.
·
Nada mais equitativo .do que aproveitar, para a reparação
do damno que ainda soffrcm os litigantes, comquanto se lllel! ·
reconhecessem os direitos, como resulta desta exposição,,
ha~ta,

Parece1•

•

A Commissão não
,/

I

np~ia

esta emenda,.
N, 42

Onde convier:
"Substitua-se o art. 20 c seu parngrapho unieo do Regu.
lamento ~ue baixou com o dccrot.o n. 15. 77G, do 6 de novem.
bro do 1922, pelo seguinte:
. Art. 26. A venda será foi ta cm leilão, realizado na propria casa de pt.mhorcs ou na agencia, por leiloeiros publicas
.
desta capital. _
Sala des sessões, rm 20 de dezembro de 1922. - JoárJ
Thomé.

Justificação

Dispõe o nrt. 2(1 o seu paragrnpho unico do Regulamen:.
Lo qne baixou·com o decreto n. 17.776, de 15 de novembro
de '1922, qut~ n venda dos penhores será feita em leilão, realhzado na propria casa ou agencia por leiloeiro publico des~
capital, mediante uma tabolla semestralmente organizada.•.

ANNAES DO SENADO

Nas relações jurídicas oriundas das operações sobre. iJBnhOl·es, surge a da responsabilidade coino deposttario do prestamista para com ci mutuari_o c ó essa .responsabilidaüe que
a emenda procura aeau l.elar, por isso que cfJ'ecLuada a operação, fica o mesmo prestamista na obrigação da restiLuicão
integral do. objecto ou effl~·itos penhorados ou ·a prestação de
contas da liquidação l'ena em venda puJJlica do alludido .penhor.
· Retirar os efeitos penhorados do poder do respectivo depositaria legal; para entregai-os a um leiloeiro düsignado em
uma tabolla discripcionariamenlc organizada, que póde muilo
bem não merecer a necessaria confmnca, para o encargo da
liquidação i'inal da operação do penhor não se harmoniza com
as prescripcões decorrentes da responsabilidade assumida
perante a ·lei e os principias de direito entre o mesmo presta' ·
mista depositaria o o respectivo mutuaria.
E como a confian!Ja conquista-se, não se impõe,. é de justiça recebimento da presente emenda pela illustrada Comrriis.são para o l'im de ser feita a modificação no citado artigo daqueiJe Regulamento.
.·
.
.
Sala das sessões, 2!l de dezembro rle 1922. - J oüo Thom6.
Pw·ccer

O assumpto ú pertinente ao Ministerio da Jusúca. A. GomJ'l:issão. não apoia a emenda.
.
N. 43 A
'

~'

:.:• •• '!.'I

Fica o Governo· autorizado a abrir o credito especial de 38 :907$216, para pagamento ao cirurgião-dentista
Dr. Rodolpho Chapot Prévost, em virtude de sentença judiciaria.
Sala das sessões, em de dezembro de 1022. -A.' bulio
Art.

do Brasil •.
' Julti{ícaçüo
..

)

O cirurgião~dentistn Dr. Hodolpho ·Chapo L Próvost in-:tentou acção contra a União, para o fim de anínillar . o acto
pelo qual foi exonerado, quando em goso de licenr;a regulàrmente .concedidarlo cargo de cirurgiflo-den!ista ,dei Ho:;pilal
Naciónal de. Alienados; Obtendo sentenca fuvoravel foi liquidada em favor do exequcnte a importancia do 38 :907$2Hi,
cujo pagamento o ,Juiz Federal ela 1' Vara do Districto .l!'ederal requisitou em carta precataria de 20 de junho & 1922.
~ • " POr f'iiita de do tacão ~rcàmcnt~via para :~i.!ste~r · a:: des~
i;Je~rt, Tal' dif·igitla pelo Governo; mens[!gem ao. CongressO'· Nact6nal íirri 1G de agosto elos te aqno, pcd1indo autm•izacilo .llilfa'
abertura do credito, a qtiül àindn nfto foi dada .. E' o qlle·· ·a.

(_
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prcscnlc emenda resolve, attendenrlo a solicitar;ão do Governo. A mensagem é a seguinte:
MENSAGJ~NS

Senhores membros do Congresso Nacional-llcmcLtcndo~
vos a inclusa exposição do Ministro da Fazenda sobre a necessidade de um Cl'P.dito especial de 38 :907)1;216 para pa'"alénlo do que é devido ao cirurgião;-de_n~ist!l 'noct~lpho Chapot
Préyost, em VIrtude de sentença JUdlciarJa, tenho a honra
de vos solicitar a competente autot~izar.ão pura a abertura do
aIludido credito. ·
•
Rio de Janeiro; i6 de agosto de 1922, 101' ·da Indcpen~
dencia e 31,• da Republica.

-

EPITACIO PESSÕA.

Ex:mo. Rr.. Presidente da Republica -Iiodolpho Chapot
Prévosf. intentou acção contra a União para o fim de annullar
o acto pelo qual foi exonerado, quando· em goso de licenca
rcgularmrnln _rnnrPrlidn. do r,nrgo de cirurgião-dentista do
· · nspic,io Nacional de Alienados.
··
A ac~ão foi julgada prescrip!n em primeira instancia.
Igual insuccesso teve a appellação interposta para o Supremo Tribunal Federal.
Opposlos, porém, embargos ao accórdão, foram clles :~:c
cebídos, para o fim dn Juizo, a l)tto julgar de mcritl:s a causa.
Obtida, então, sentenca favoravel, logo conf·irmada pot•
aquclll'l Instituto, foi liquidada em favor do exequente a imporf.ancia de 3S :907$216, cu.i-o pagamento o juiz federal da
Primeira Vara do Districto Federal requisitou cm carta precatoritl de 20 de junho ultimo.
.
Por falt.a de . dotação orçamentaria para custear a de~
peRa, faz-se mistér soMcitar do Congresso Nacional autorização para a abertura do necessario credito especial.
'
Rio de Janeiro, 15 de agosto de i922. - Homet·o
Baptista.
!'I . ": i
Ministerio da Fazenda- N. 51...,... Rio de Janeiro, iS diJ
agosto de 1922.
·
. .
. .
Exmo. Sr. i' Sr.cretario da Camnra dos Deputados
Tenho a honra de trnnsmittir a V. Ex;, para os devidos
fins, a Mnnsa~Pm do Exino. Sr. Pres,idente da Republica solicitando autorizn~ão para a abertura do credito espflcial do
38:907$216, para pagar o que é devido ao cirurgião-rlentista
Rodolpho Chapat Prévost, em virtude de scntenóa judiciaria.
Heitero a V. Ex. os protestos de minha elevada cstim:1
e dísLincta conside,racão. - Hom.et•o Bapt·ista.
.
Parecer
A Commissão pela· sua maioriá é favoravcl . (1. emenda.
.
,•·
.
Onde convier:
..os .vencimentos dos porteiros, ajud~nt.es d.e· porteiro_s,
contmuos, correios a ser:vente~ do. Thesouro Nac10nal o 'ft'l1

·

.
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J-.tmnl de Gontns serão igunes, pnrn. ,[odos o~ cffcitos, nós dos
•'mrr.:p;ados de ii(Unf'S entcgoria~ do 1\!inist.orio da Viação e
Ol!l'IIR Puhlicns, fnzendo-so para is~o as aiii'I'UÇÕI~S necessarins
111l,; l'f'i']leclivns ·lnbellus.
Snt·a dns scssucs, rm ;?.9 dr rlrzembt•n dr Hl.22. -b·inr:u
Jfachadn,

.l ugfi{icrr('IÍO

A prrsrnf.e emenda -,i:'t pot• rlnas wzrs logrou npprovacão
rio Srnndo Fcdcrn I.
· . ·

.Os vencimentos do~· porteiros, ajudantes de· Jlorlei-ros,
conl!innos, correios e Sl)rvcntcs do i\linisterio da Vinoão c
Obrns Publicas, no pe_riodo de 1912 a 1922, foram augment.arlos duns vezes, ficando essr.s funccionarios em co-ndições do
superiot•idade aos do Thesouro Nne:ional c Tribunal de Contas
que continuam com os seus vencimentos reduzidissimos, em
face daquelles outros seus collegas, desde 1912.
E' de justi,ça, pois, que se ~qu1iparem uns aos outros,
tnnfl) muis que os empregados do .'.rhesouro Nacional e Trilmnal de Contas cont.inuam com os seus. vencimentos reduzi·
dissimos, em face rlaquelles outros seus collegas, desde 1912,
E' de ,iusUça, pois, que se equiparem nns aos outros,
tanto mais que os empregados do 'l'hesouró Nacional e Tribunal de Gontas, além de lidarem com um expediente muito·
maiot•, P.stão sujeitos aos mesmos rigores, impostos ·áquelles,
pelos regulamentos do servicos.

l'arece1·
· A muiol'ia da Comm:issão é contraria.
/Onde convier:

.Os agentes fiscaes do imposto de consumo continuarão
n pr.rcciJr.r os mesmos vrncimentos constantes da tabella respectiva, or·ganizada na fôrma do disposto no urt. 25 da lei
n. 641, de 14 de novembro de 1R99; devendo entrar, conforme
ati\ aqui tem entrado, no computo da renda, para o calculo
da pm·cr.nt agem, o producto da venda do scllo do imposto de
consumo destinado ao& productos -estrangeiros cu,io devido
rmpJ•ego lhes cumpre fisca~izar,
. .Sala das sessões, 27 dr rlPzembro de 1922. - .Tu.sto Cher- .

'111r>nl. -ll·in~:u Jforhrrdo,

.. ·

.Tus/if"icação
O crit<wio dos vencimentos dos fiscaes do imposto do
consumo vem sendo respoit ado ha cerca de 25 annos do vigr.nein da lei fundamental, n. 641, do 14 de novembro de
1R9!'1, cujo nrt. 25 est.nhclece:
"O Governo determinará ns gratificacões dos
,.gentes incumbidos d~ fis-calização, as quaes deverão
!){IJ1Stnr de uma (]uotn fixa nccommodad~ ás circum-
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·sluncias locnes c de outra coJ•rcspondcnle .á percent.ugem f!U<~ 1'ôr al'bitrnr.ln, ronl'or•me a m·rcenclncfio
erreetuacla."
Nrt Camaru, 'ptH'I:m, foi aprcsenLudn emenda. no scnLido

rlc allm·ar esse crilerio ou de limitar apenas os vencimentos

ilos agentes l'iscacs, que :iú foram privados, ·inteil'amcnte, das
Yalllngens da tubella J.yra.
~ssa cmend~, por,:m, J:oi tinspirada por um empregado
elo 'l hesonro, po1s, maclverlHlnmcnte npparece, á pag. 8. 404,
~lo J?~a1'ir~ do Conaresso, de 2ft do corrente, com a seguinto

Jl18I.JfJca~ao:

"Os funcc·ionarios de Fazenda, obrigados nos dois
•concursos de i" e 2' enl.t•nncia, percorrem uma escala
·que vne de 4" a i" escripturario, com estagio de pelo
menos do;is annos, em cada posto.
Chegando no ultimo posto da carreira, excluídos,
os cargos de chefia, obrigados a ter uma samma do:i
vnrindos c complexos conhecimentos de legislação lle
Fazenda, percebemos do Thesouro, por exemplo,
1 :000$, (incluída a grntificação da tabella Lyra). Os
fiscaes de consumo, poróm, com funcções muito menos .
trabalhosas, sem sujeição a ponto, a nã.o ser semanal
ou quinzenalmente, para o serviço de plantão; com
prove:ilo, em gemi do seu trabalho pelas multa& quo
conseguem nas infracções que apuram: -.vencem, não
rnro, muito mais do que o superintendente de toda a
fiscalização, que é o director da Receita Publica, cu,io
vencimento tabcllado é de i :500$000.
Assim é que,. um agente fiscal' de cons11mo, em
S. Paulo, por exemplo, tem vencimentos superiores a
dois contos de réis mcns•aes !
A emenda visa cort~igir essa anomalia c estabelecer um limite maximo a que poderão chegar Ines ven~
cimentos."
·
Não procedem, porém, os argumentos desse funccional'io,
pois si ha anomalia, essa anomalia é cxtens1iva aos emr,regados de igual categoria de .repartições subordinadas uo Thesomo, como a Recebedoria do Districto Federal e alfandegas
de primeira categoria, cujos vencimentos dos empregados Hão
muito superiores aos dos empregados do Thesouro, cm virtude das quotas que integraliznm os seus vencimentos. •rodos
esses funecionarios tcem direito ás multas impostas cm vil•·
lmlc das •infracções regulamentares quo constarem, direito
ali.;ís extensivo aos empregados do Thcsouro.
Tnmbem os collcclores federaes vencem percentagem da
renda; vencem muito mai.~ que os empregados do Thesouro, o
stio .mbm·dinados ao Thesouro. ·
Só mente os fi$cncs do imposto de consumo de 1S. Paulo
e do Districto Federal é que vencem melhores vencimentos.
- Os do Districlo Fcdernl constituem o quadro dos de primeira
categoria: mio te em di!•cito a a1Josentado1'ia e nada mais
podern aspi'l'm'. Os fiscnr.s Lambem fazem concurso c tambem
·conhccrm lrgisln•;no ele Fnzcnrln.
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O Governo, entretanto, está autorizado a rever os ven.
cimentos dos empregados da Recebcdot•ia c do óutl•os clmpregados, conslituidos por uma parto fixa e outm vuriavel,
constituida do quotas da arrecadação.
.
.
Então, será opportuna a revisilo dos· vencimentos Lambem
dos fiscaes.
·
·
· A ernc!Hla, como está, como· foi acceita, envolve uma cxccpçüo odiosissima, pois, retira a esses ftinccionarios todo o
estimulo para diligenciarem uma melhor arrecadaçilo do impos.o, cuJa renda, enli•etani.o, enti•ará no cotuputo pum as
quotas dos emp1·egados da Recebedoria e outras repaJ·ttções,
incumbidos do expeaiente intemo das mesmati ...
O facto já foi commentado, em criteriosa synthesc, por
um
jornal
matutino, nos seguintes termos:,
'
N. 44 A·

"A ·aommissão de Finanças dh Gamara retirou as
quotas dos fiscaes do· imposto de ·consumo, limitandolhes os vencimentos até o max1mo de 1:500$, sem a
tabella Lyra. ·
·
·
Por outro lado, garanlliu aos funecionarios internos
de todas as rcparticócs arrecadadoras es_~as ·vantagens,
o que quer rlizer que a Commissão agiu com dois Ilesos
e duas medidas.
·. Agora; então com a majoração ·dos actuacs im.post.os e a creacão de mui Los outros, as quotas para os
contemplados vão subir a proporções maravilhosas.
' Set•ia muito mais justo, a ter de se extinguir as
quotas; que a providenCilà fosse equit.al.iva. Assim como
esta é uma excepção que se não explica. " . _.

Parecer
A maioria da Commissão é contraria a esta emenda, nos
termos em que é redigida. Accpita, porém, a segui'ntc emenda
substitutiv!l:
·
·
. .
Eleve-se. a 2:000$ o limite_ do 1:500$ estabclec:ido na
verba 21', para os agentes .fiscaes.
N. 45

Onde convier:·
E' valido para as nortlCa!,)õcs'· de funcclonnrios de Fazenda
de 1' entrancin o concurso tdc agente fiscal do imposto do
consumo, ·
Sala das sessões, 2Q de dezembro de 19_22. ··- Eusebio de
.Artdraâc.
.
.
·
,
Justi{iC•IÇÚO

O concurso do fiscal de consumo ó supct•iol' no de 1' cntrancin de Pazendn. A nDJ)l'Ovaoão dessa omendJ 1 port!m, vir(\

'

'
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facilitar o aproveitamento de innumcros candidatos úquello
ca:•go, recentemente approvados om concur5o.
'
Sala elas sessões,.
29 de dezembro do '1922. "-Enseúio riu
Ancl1·adr::.
. Pa1'ecc1'
A

1.ommissão não é favorawl

il

,·:;la

~monda .

. N. 46
Onde convier:
P,!ca o Poder Executivo autorizado a abrir os crcdilos nocessnrios, para pagamento das sentenças judiciarias () do~
demn is encargos ·deli as derivados .
•Tusti{icação

A providencia constante da emenda supra, já foi, com
provei to, consignada cm varias· leis orcamentarins. Com
offcilo, trat:índo-se dé sentcnoas uudicialiias, a abertura dos
crcditos, {\ para os demais poder.cs, um acto que não póde ser
rceusado, pela harmonia constitucional que deve existir entre
. os org'fios representativos da soberania do paiz. Assim. u
providencia alvitrada; além do m!lj!s, tem a vantag·em de nfio
avultar Ines dividas, com a sobrecarga dos juros da móra,
além' de prestigiar a administracão publica, pela presteza na
satisl'ar;üo dos seus compromissos irrctractavcis e allivial' os
trahalhoR log·islativos da elaboração isolada, de leis especiacs
para attendcr a esses objectivos.
·Salá da Commissãô, 29 de dezembro de 1922. - l?·inmt.
Mlicharfo.
PAREC~R

A Commissão é contraria a esta emenda.
As riJdiJcções de vencimentos, segundo ·o criterio a que
procp,de a presente tiibella, serão levadas· como- comimlo de
qüalqüel· imposto ôli outro onus·provisofio sobre vcnciii1cnlos
crr.ados por esta lei. .
·
· Ficu supprimida para o pessoal da Imprensa Nacional n
nim•io O{ficial a dàtiu.:üo relativa ú grati!'icáçüo de que trata
o al't.. 150 da lei n .· '•· 555, de '10 de as·osto ele Hl22.
Supprima-se n dotação de 184:400$, rlcslinada ao pagalltP,TIIo elos. scrvioos por obra, em virtude ela ~xistcncin do
qund1·o
anncxo.
r· ·r·
·
Por funccionário
I, ·;
Orei. e Grat.
Tola!
I .
24:000ill000
24:000~000
· 1· dii·ector g~ral.
~

',

'

· • .

..

. SnC(!liO

Cent1·a1.

!. sub-director chefe.

li primeiros officines

H:OOO$noo
.

. 12:000$000

H :400$000
72:000$000

. r

60
Pot• funccionar lo
Ord. c Gt•at. ·
Total
0:600$000 1:15:200$000
7:200$000 108:000$000
!1:600$000
0:600$000
7:200$000
1:200$000

l.2 sngundos officin!ls .

:lfí tcr·ecJ!ros ol'ficines .
i apontador geral. ,
1 ajudante. . • . ,

,

Tlwsournria
i l.hcsoureiro. . . .
:lfir.l . . . • • . ',

..

I

12:000$00(}
8:400$000

12:000$000
8:400$000

12:000$1}()0
8:400$000
6:600$000

12:000$000
8:400$000
6:60'0$000

H :1100$000
12:000$000
'7 :200$000
7:200$000
7:200$000
5:4-00$000

14:400$000
24:000$000
28:800$000
14:4QI0$000
72:000$0011
5:400$000

.1./mo:carifndo
1 almoxnrife . .

i agente . . • . . ·.

1 cartorat·io. .

~

. .

Secção de .1rtPs
1
2
4
2

sub-directot• chefe ..

ajudantes. . . . . . ·,

officines escreventes .•
levantadores de modelos
1O amnnuenses. . . . . ·
1 dactylographo . . :- • • ,
Secção de Revisão
1 chefe de serviQo ..
1 sub-chefe. • . ·. .

..

9:000$000
8:400$000
66:000$000
60:000$000

10 revisores . . . • •
W conferentes • • . , , • . •
Secção ele

~ravltra

chefo de sorvi(]o. . .
sub-chefe . • . • •
3 ot'ficiacR espociaes . .
2 ot'fic;iaes do primeira
2 officiaes de segunda.
2 orficinr,s de- terceira·.
2 ot'ficincs dot quarta .
:1 phota-gravador • . .

1
:1

9:000$000
8:400$000
• . ,
6:600$000
. . ,
6:000$000
. •
·- 5 :400$000
. -.
,, :200$000
. '
,.
3:600$000
.
7:200$000
•

9:000$000

8~400$000

19:800$000
12:000$000
10:800$000
8:400$000
7:200$000
7:200$000

_Sec('tio de lAthoai'Ophio

1 chcfe de servieo • • .
:1 sub-ehe.fo. . . . . • .
1. official especial •
4 ot'J'iciaes de prime·irn. .
5 officiaes do segunda . .
5 officiaes de terceira. .
5 ot'ficines do qunrtn . .
:1 ponondores . . . . . .
1 contador do edições . .
1 cortador do papel . , · ,

. ,
•
.
.
..
, ,

0:000$000
8 :·40()$000
6:60()$000
6:000$000
5:400$000
4:200$00()
3:600$000
.t:800$000
4:800$000
4:800$000

9:000$000
8:4QOSOOO

6:600$000
24:000$000
27:000$000
21:000$000
14 :400$000
4:800$000
4:800$000
":800$00,Q
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Por funccionario
Ord. c GraL.
Total
Secçt1o de Cornposi.ção
(mali'iz)
1

chefe geral . . .......... .

i sub-chefe . . . .. ....... .
7 chefes de sub-secções .... .

7 ajudantes . . . . ....... , .
6 paginadores . . . . ...... .

2 a,judanles de paginadores .

1 official especial . . ..... .
19 officiacs de primeira .... .

21 officiaes de segunda . . .. .
15 officiaes de terceira . . .. .
1 O officiues de qua.r!a , .... .
2 tirndo1•es ele provas . . ... .
3 ajudnn lcs . . . , . , ...... .
1 mecanico . . ........... , ,
2 ajuclanlcs mccanicos . . ,
1 oncar.rr.gado zelador ele matrizes . . . . ........ .
1 preparador de metal . . ..

!):000$000
s: "oo;;ooo
7:200$000
li :B00$000
ô:G00$000
": ,, 00$000
l\:600~000

ü:000$000

5 :.i00$000

lt:200$000
a:600$ooo
G:!t00$000
3:600$000
6:000$000
3:600$000

!):0()0$000
!'l :400$000
:,o: 400$ooo
!oll :200$000
:J!l :ü00$000
10:800$000
li :G00$000
lH :000$000
j 13:400$000
ü:l :000$000
:JG: 000$000
10:800$000
10:800$000
!i:000$000
7:200$000

6:000$000
lt:S00$000

(j : 000.~000

!) :000$000
S:.\00$000
7:200$000
G:li00$000
li :600$000
li :000$000
5 :lt00$000
,, :200$000
3:600$000
6:000$000
5:400$000
4:200$000
6:000$006
,, :800$000
4:200$000
4:800$000
5:400$000

!l:000$000
8:1.00$000
28:800$000
26:400.$000
13:200$000
84:000$000
86 :·100$000
63:000$000
lt3 :200$000
6:000$000
5:1,00$000
4:200$000
18:000$000
111:400$000
12:600$000
9:600$000
10:800$000

9:000$000
8:400$000
7:200$000
6:600$000
ll:G00$000

!) ; 000$000
s: 100$000
36:000$000
33:000$000
1o:800.,000

6 :llOO.~OOO

30: ll00$000

,6: 000,.000

120:000$000

1:800$000

Secçíio da lm]Jre.wio T·upo-

(IJ'aph:iaa (m~triz)

.

1 chefe g·eral . . .......... .
1 snb-cheJ'c . . . . ........ .

chefes ele sub-secções . . .
a,judanlcs . . . . ....... , .
officiues especiacs . . ... .
officiacs ele primeira . , ..•
1G officiaes de ·segunda , ..... .
15 officiaes ele terceira ...•..
12 officiaes ele: quarta ...... .
1 ongr.adador de primeira . .
1 ongradador elo iegunda . . .
:1. engradador de terceira . · ..
3 cortadores do papel . . ..••
3 contadores ele edições . . ••
3 ajudantes de contadores • .
2 lavadores de fôrmas • • . . .
2 fundidores de rôlos • • •• , ·
4
4
2
14

Secção de Sertliços .4ccesso·rius (matriz)

1 ohefo geral ........•..••
:1.

sub-chefe . . .. ......... .

· 5 chefes do sub-sccçücs • • .
5 aJudantes . . ... , ....... .

3 auxiliares

llll chefe geral ..
6 oi'fic ines uspec iaes, sendo
dois douradores . • ..
20 officiaes de primeira, sendo
troo douradores . ,., ,,,,,,
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Por funccionario
Total
Ord. e Grat..
iG officiaes de segunda; sendo
·
um dourador . • • , •••
~13 officiaes de terceira., sendo
·
· um dourador . • .....
10 officiacs de quarta . . ••••
· i cortador de enveloppes. • :•
. 3 numeradores . . . , •..•• , ,,
1 encarregado do deposito de
folhas . . ........... ,
i contador de primeira ..... .
2 contadores de segunda •.• ;.,

5:400$000

86:400$000

4:200$000
3:600$000
6:000$000
6:000$000

54:600$000
36:000$000
6:000$000
1,8:000$000

6:600$000
6:000$000
4 :800.~000

ü : 000.$000

9;000$000
8:400$000
6:000$000
. 5:400$000
4;200$000
3:600$000

9:000$000
8:400$000
30:000$000
27:000$000
21:000$000
10:800$000

9:000$000
5:400$000
4:200$000

9:000$000
21:600$000
16:800$000

9:000$000
8:400$000
G:000$000
5:400$000
-4:200$000
3:600$000
4:800.$000

9:000$000
8:400$000
30:000$000
21:600$000
29:400$000
21:600$000
14:400$000

9:000$000
8:400$000
6:000$000
5:400$000
4:200$000
3:600$000

9:000$000
8:400$000
12:000$000
10:800$000
4:200$000
3:000$000

9:000$000
8:400$000
ü:G00$000
6:000$000
5:400$000
lt :200$000
3:G00$000·

9:000$000
8:400$000
G:000$000
18:000$000
10:800$000
8:400$000
7:200$000

6:600$000

9:600$000

Se•:ção de Patí tação
· i chefe de serviQo ... , •...• ,.
l sub-chefe . , .........••• ,,
5 (lfficiaes de. primeira ..•• , ,.
5 officiaes de segunda .•••• ,.,.
5 officiaes elo terceira .. , ••• ,
· 3 officiaes de quarta. , . , •• .,..

Secção de Expedição
i chefe ele serviço ..•.•••. ,.,

·4 oxpedidores de primeira •••
4 oxpedidores de segunda .•••.

Secção de Fundição

. t cllefe .de servirJo · ...._, -, •• ,.
t s.ub-chefe . . ............. ,

5 officines de r1rimeira. ....••.
4 officiaes de segunda.,., ••
7 officiaes de terceira •••••••
11· offlciaes de quarta ........ .
. 3 preparadores de metal. ..• ,.

•
I

Serviço de- Ste1·Ílotvpia
i chefe de serviço: ........ ,
i aub-chefe . . ............ ,

~-

officiaes de primeira, , . , , ,.
2 officiaes de segunda .•.•• ,
i official de terceira ..... , , ,
· 1 official de quarta .. ; .. , . , ,
..

~·11

ii-

Secção de ,Jle,caitir.o
1

chefe de sm•vino ...... , . , .

1 sub-c hei' e • • : .......... .

1 tomeiro
3 officiaes
2. uS.ficiues
2 ofticiacs
2.· o,Hici::ws

pet•ilo . . ....... , ·
de pt'irnoira .... , .
de segunda ...... ,
de tot•ccil'U ...... ,
rlr.

r:mu~!,n .......

..

I
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Por funccionurio

·e otal

Ord. e GraL.
1 ferreiro especial
i ferreiro ajudante
S~cção

i
I

•

I
I
1
I
1
i
3

. ......
.. , . . . .

li :600$000

G:ü00$000

1t :200$000

4 :200$000

!J :000$000
ü:000$000
5:400$000
4:200$000
3:000$000
5:400$000
lt :200$000

!l:OOU$000
ü:000$000
fi :400$000
4:200$000
:J:ü00$000
. 5: I,00$000
'12:600$000

9:000$000

9:000$000

8:400~000

G:000$000

1tl:800it\000
• 12: ooosuno

.\ :21J0$000
3:600$000
5:400$000

'• :200$000
3:600$000
21:600$000

8:400$000
7:200$000
G:G00$000
ü·000$000

8:400$000
7:200$000
13:200$000
42:000$000

ü:000$000
5:400$000
4:200$000
3 :600.~000

24:000$000
21:600$000
16:800$000.

tl:000$000
5:400$000
.,, :200$000
3:600$000

f2:000$000
10:800$000
8:400$000
3:600$000

de Ca1'1linlaria

chefe de servico ......... .
ofi'icial de primeira ...... .
ofl'icial de ~egunda ...... .
ofJ'icial de terceira .... , .. .
offi.cial de quarta ........ .
cutileiro
.•............
reparadores do .edificio ....

, Secção de· Ell'ct?•icidadc e
Moto1'e.ç
1.chei'e de serviço ......... .
um do
Dim·io O{{ieial . ,, ... .
2 officiacs de primeira ..... .
1 official de segunrla ...... , .
1 oi'ficial de terceira. , ..... ,
1 official de quarta ........ .
4 conservadores de motores, .

2 sub-chefes, sendo

-

5:1JOOSOOO

5:400~000

l'llrtm·ia

I

i porteiro . . ............. .
i ajudante do pot'leiro ..... .
2 contínuos . . ........... .

7 correios

. . ............ .

QUA})RO ANNEXO

•
~

-

I

,.

Contpnsit;ão
4 officincs de primeira .. , ...
4 officiaes de segunda •..••..
4 officiaes de terceira ...... .
3 officiaes de quarta •....••.

10:800$~00

]'T'J.press;io Typooraphica ·

.••

•

I
i

-

2 officiaes do primeira .•....

~ officiaes do segunda .....•.

2 officiaes de terceira ...... .
1 official de quarta .•.....••

. ·I

',,
:"I

..

.'

._,,'

t5 oi'ficiaes de primeira, sendo
cinco numerorlnres . .

_::}

I"
I

. í

Serviços Access01·ios
7 officincs de scgu]lda ...•...
6 officiacs de· ter.ceira ...... .
·3 officiiles de quarta ....... .

.

6:000$000
5:400$000
4:200$000
3:600$000

I)

90:000$000
37 : fl00$000
25:200$000
10:800$000

Ô4
\
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Redacção

f redaclor-cbefe . . ....... .
8 auxiliares . . . . ........ .

Por funccionario
Ord. o Grat.
•rotai
H :100$000
!l:ü00$000

Secção de I!cvisãu

chefe de serviço ......... .
sub-chefe • • .....•......
rovi:3ores . . . . .......... ·
conferantes . . .......... .
contadot•, encarregado do

9:000$000
!!:400$000
li:ü00$000
(j :000$000 .

0:000$000
8 ;.i00$000
79:200$000
72:000$000

7:200$000
G:ü00$000

7:200$000
G:ü00$000

ü:000$000

30:000$000

2 sub-chefes • • .•. , • , .... .

9:000$000
8:400$000

9:000$000
:tü:800$000

Se'r·uil'o
' . Diw"no ·
1 chefe do sub-secção (guar. da-'typos) . , , ...... ,
1 ajudauLc
7 ·o1'1'iciaes • . . , ...... , ... .
o o

7:200$000
ü:üOOf!;OOO
5 :·i00$000

7:200$000
ü:ü00$000
37:800$000

2 ·archivistas • , , , ........ .

7:200$000

H :100$000

f
1
1.2
12
1

mappa
. f ajudante do encarregado ...
o

I

I

t

I

I

O O o

o

t

I

· õ contadores de linhas, sendo

·

dois junto ao cucal'l'egado do mappa, ...... .

Scegao de (!Composição
·
.(mat1'1:)
f chefe gm•a! • . .......... .

t

I

1

1

t o o o o o o o :

St11'Viço de m·itrinacs
'

Serv·iço Nocl'tt1'no
2

pag.inndorc~

• . ....... , ..

6 plantonistas , , , .. , .... ,
3 prclistas · . . .... , , ... ·... .
· 2 distribuidores de provas
(vigias) . . ......... .

compositores de caixa, offectivos (tarefa 125 li.
nhas) . .. . . . .. , ...
2 linotypistas ci'i'eclivos (tarefa 3tH linhas) .. , • ; .
7 emendadores . . ........ .
:1 chefe do sub-secção (mecanicaf

3()

O

I

I

O I

t

I

I

I

I

o

I

O

O

1 _ajud(l.nte • . ~ ·.•.........•
;.?,

mecanicos de primeira ....

7:200$000
li:ü00$000
5 :·i00$000

14:100$000
39:600$000
10:200$000

5 :400$0'00
/

10:800$000

6:000$000

180:000$000

ü:000$000
ü:000$000

120:000$000
42:000$000

7:20Q.,0()()
O:ü00$0o'O
0:000$000

7:200$000
6:600$000
12:000$000
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Por funccionario
Ord. c Grat.
TeLa I
·'c S-!;
c' uI1d a.....
'' ne·C an1· Co·ti u'
2 mecanicos do l.orceirn.....

~I

,") ·• itOO"'OOO
"

Io.·. o<•oo."'
•o oon

!1:000$000
8:400$000
G:000$000
5:400$00Ô
.\ :200$000
4:800$000
4:200$000
4:200$000

(l :000$000
8:400$000
24:000$000
21 :600$000
8:400$000
9:600$000
,, :200$000
8:400$000

!r

:200$0110

R:~00$000

Sec(:íio de lrtt1il'e.<siio
1 chofe de

scrvi~;o .........

.

:1 sub-chefe . . ........... .
4. oft'iciaes de primeira ..... .
4 officiaes de segunda...... .
2 officiaes de terceira ...... .
2 engradadores ele fôrmas ... .
:1 engradador ajudante . . .. .
· 2 zeladores de machinas .... .
Secção de Stercotupia

!J: oousuuo.

:1 chefe d(i servico ......... .
:1 sub-chefe . . ........... .
8 officiaes de primeira ..... .
4 officiaes de segunda ...... .
3 preparadorr:s de metal .... .

8:400$000
fi:OOO*OOO

n:ooo$ooo

8:/100$000
!18 :OOO$COO

n:400$0ilo
4 :800$000

:.H :ti00$000

G:000$000
5:400$000

·12: OOO!!iOOO
27:000$000

9:000$000

9:000$000
16:800$000
18:000$000
70:200$000

Jf, : .\ 00~000

Sltb-M:~:ção

de Blet:!l·icidade (integrante)

2 officiaes de primeira ..... .
5 officiaes de segunda ....... .

Secção de Expellientr: ·
1 chefe de serviço. : . ...... .
2 sub-chefes . . .......... .
3 expedidores dospachanlf's .
13 expedidores de primeira .. .
5 alçadores . . ........... .
12 alçadores ajudantes . . ... ,
16 dist.ribuidores . . ........ .

. '8 : 400$000 .

!i:000$000
:.:400$000
r. :I,00$000
:J ; lili0$000
:J: 120,000

~7:000$000

.1 a:zoo$ooo
!r!l:!J~0$000

Portaria (integrante)
2 ajudantes do., porteiro ..... .
2 correios . . . . , , ........ .

7:200$000
ü:000$000

J •l : 400$000
12:000$000

Tm•tna.. w;xiUu.t• '( (}o)nposit;iío)

13 ol't'iciaes de J• ........... .
i4 officiaes ele 2' ........... :

2:1
7
10
~
u

officiacs rlr :CP ........... .
aprendizes de 1' ......... .
aprendizes de 2' .. , . , .... .
aprend'Jzes de 3' .... , .... , ·
1
·s . -.vo.1 xr·r·
-~
11.
l,'l;J:w~·•

•

o •••• o •••

;;6 : 160$000
5.3:760$0{)0
li5': 520$000
15:540$000
15:600$000
3:000$000
5

I
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Pot' runccionario
:Tnrmn ou.ti.liar (Sr:r·vi!;o~
ccs so1·ios)

tlt'-

'r"tal
l29:ü00$0UO

Onl. o Grat.
•

::u officiaes de J' ........... .
17 officiacs ele 2' ........... .
17 orficiaes de 8" ........... .
G al)rcnrlizcs ele 1' .•.•..•...
!, tlfJl'Cndizes ele :!:' • •••.••.••
·Í aprendizes d·~ 3' .. , ...... .

o o o ••• o o o

o ••• '.

o ••

65 :280$000
53 :OI,0$000
ta:i120$000
ü:240$00ll
2 :lt00$000

'

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

li

'. o

Se cre laria

1

de 211 •

~l.n;venle

:J:t\10~000

• • • • o • o •• o

•••• o ••••••

~I' hcso ltt'!lriCL

i set·venl c de 1.' ........... .
1 8eLWlllc de 2' ...........•

• ••••
o o O I

4:200~000
3:840~000

o. o. o

O o

o O o o

Atma:cariJ'mlo
~ :if!l'\'CJÜt•S (\1!
:J ~ervcn.l e:i ele

!', .. , ...... .

•

• o •••••• o

• • o o. i • • • •

:!' ..... , .... .

J>or!:rwia
;, :i Cr ven les

llc !' pan1 cnlreg;a
de ob!"<IS e rnuis serviços na Imprensa ..... .
H serven~es, sendo um de 1',
clo1s para o servico
dim•no, seis pam o no1turno c lrcs conducto- ·
res de malas do Diario

..........

Of(iaial . . ......... .

2 pruticanlcs do i'' ......... .

O

2 prt~tlcnntcs de 2' ......... .
2 praticantes de 3' ......... .

1 ;;cr\'r.ntc de 2', Lambem
Rovisüo ·.

21 :000$000

• o ••••••••

O

O

O

O O

I

O

I

0

O

O

I

o

O

o

O

42:üOOf000

O

O O

o o o o. o o o ••

par::~

o o o o o ••• o.

I

I

I

O

O

0

I

O

I

0

I

I

O

O

I

o

O

I

O

I

O

O

O

0

O I

I

O

O O

0

O

O

I

O

I,

0

o

o

o

0

O

0

o

O

O

O

I

I

O

I

O

o

0

I

f

0

5:750$000
.3:840$000
i:M0$000
3:8~0~000

JAlho(JI'llphitl
pt•aLicuul.,~s

dr..-·1' •..••..•.•
2 pt·ulicanles ele 2." ......... .
2 pl'al it;anlcs de 3' ......... .
1 ~ervcnf e. dl'. 2' . ..........•
ii

•

R:li40$000

3:8~0$000

1 :lt40$000

3:840$000

Com.posiçíio
10 pt~aLicanl.es ele 'l'' ..•..• , •••
G praticunlcs de 2' ••••••••~

O 0

••••••

o •• o

28:800$000
0:600$000

J

•

30
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Por !'uncuionario
Ord. o Grat.
'l'otal
i!:GOU$000
11 :520.$000

L•

5 praUcanl.cs de 3·' ......... .

3 serventes de 2' ........... .

• O

0

o

O

O

O

O

•

•

•

•

o

••••

I

I

O

T!npressau
1O praticantes de 1' ........ ..
15 p1•aUcantes de 2' ......... .
8 praticantes de 3' ....... , ..
2 serventes de 2' ........... .

'

o o o o o o I

..........
• •••• o ••••

10 praticante~ de '1• ....... : ..
1O praticantes de :!' ......... .
1o praLicanles de 3' ......... .
:1 serve;J te de 1' ........... .
::J

o o o

.. .. ......
•

• •

• •••• o •

•••••• o •••
o o o o I

•

serventes do 2' ........... .

• •

•

• •

o o O o o
•

• o ••

2tl:800$000
28:800$000
5:760$000
~:680$000

•

213:800$000
1!l :200$000 .
7:200$000
lt :200SOOO
ii:520$000

.

Paulaçúo .
5 praticantes rle 1'

·5 praticantes de 2'
5 praticantes de :3'
i servente de 2•
•

•

.·• . .. ...

o ••• o •
•

•

•

o •••••

• •

•

• •

o •

•

•

• '

•

o •••

. ...........
•

'

•
•

•

• •

•

o •

• • o •

14.:400$000
!):600$000
3:600$000
3:800$000

·.;
, I

Ea:pediçtl.o ,
3 sorveu tes de ~· ......... .

• •

H :520$000

• ••• o •••••

Fundição
.2
5
5
1

praticantes
praticantes
praticantes
servente de

de i • ........ .
rlc 2• ........ .
do 3• ........ .
2' ........... .

Stel'eotupia

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

• o ••••••••• o

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

o o •

• •

•

•

• •••

,,

.

'

•.•

5:760$000
9:600$000
3:000$000
3:840$000

"

2 praticantes de i • ........ .
~
" pra t'1can tes ue
'1 ~" ' ......... .
2 pral.icantc8 dr. de :l' ...... .
i servente de 2', l.ambem pum

a mocanica . ......... .

• •

•

•

•

• o •

•

• •

•

•

•

• •

•

o •

•

• • • •

•

O

O

O

O

O

I

O

O

o ••••••

O

•

O

• ••

O

O

!í:760$000

a:st.o$ooo
l :H0$000

3:840$000

Illecanica

'

'

3 prat.icaul.es de 111..

3 prnt.icantes de

'
., '

o •••••••

O 0

O

o

O

O

o

o •

• •

•

• •

• •

•

•

o ••

•• o

• •

•

•

••••

0

o

o

I

O

Qft

,_,

•

•

• •• o •

3 praticant.cs de 3" ........ .

•

i .pra.Licanto d·e 2• . .......................... .

1 praticante .de 2• .. .......... , .............. .

··,

8:ô10$000
5:760$000
2 :i60$000
2:880$000
1:920$00~

'

r
\

tis
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1 pt•alicante de 3" ......... .
1 servente de 3" Lambem para

Por funccionario
Ord. e Grut.
Total
720$000
........... .

a electricidade ....... .

o

••••••••

'

••

3:840$000

Eler:t"ricidade :

1 praticante de
1 pt•aticantc de
1 praticante de
Excesso de tarefa

l" ......... .
2" ......... .
3" ........ .
do Dia1·io Offícial . ............... .

Addicionaes. . . . ............ .
Servicos extraordinarios .... :
Gratificação pelo servil,)o da escripturação por partidas .
doot•adas, sendo a um chefe
200$ mensues e cinco auxiliare~ a 100$ mensaes cada.
um ............ , ... .

•

•• o. o • • • • • •

• ••••••• o

o o •

• ••• o o ••••••

2:880$000
1:920$000
720$000

170:000$000.
90:000$000
140:000$000

S:·HJo$ooo

~ 08 : 400$000

-·----5.892:570$000

A verba "Material" será a eonst.ante da presente lei.
Continuam em vigúr, as disposições do art. 121 e paragraphos da lei n. !1.2'12, de 5 de .ianeiro de 1921, attinentes á
Imprensa Nacional, que não contr.ariaTem o qur. dispõe esta
•
lei. ·
A antiguidade a que allurlc o § 8" rlo art. 121 da lei acima citada refere-se ao tempo de casa do empregado.
Será mantido o art. GS do actual regulamento. Quando
houver serviço em domillgo ou. dia feriado, o trabalho começará á hora .regular e será igual a dous terços do expediente
ordínario. A PTorogação do servioo, além dessa hora, será contada em dobro. Estas disposições são extensivas ao Diario

0/ficial.

Os serviços extraordinarío~ a que se obriguem os ser-·
·vidQires do estabelecimento serão remunerados rle aceórdo
com as disposições em vigor, J'icando terminantemente pt•ohibida outra qualquer natureza ele compensação que attente
contra aquellas disposições.
§ Os vencimentos ora fixaclo~ e demais disposições refet•entes a este estabelecimento comecarão a vigora1· a I de·
.ianeiro de I 923 e o Governo providenciará para a LJ•ansferencia e o t•est.abolecimenlo das verbas effectivas, afim de attender :Í$ alterações na fórma da presente lei.
·
§ 1No novo regulamento que o Governo baixar em virtude rlo art ·1:~·1 da lei n. ·i.242, de 5 de .ianciro ,d.e 1921,
observará. urn uníco principio genorico para o pessoal permanente; bem como, alt.e•rará o ar L. 13 do regulamento que
será sullsLituido pelo que dispõe ·D art. 63 .do decreto numero 8.610, rle 15 de murc.o de 1911.
§ As Larofas do Diar1:o O((icial, !.auto as primeiras, como ·
as subsequentes, serão pagas na mesma proporção, aos effect!yos e supplentes ..
·
··
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Da data desta lei mn diante, exigir-se-ha, para adrnissao de praticantes, .exume correspondente ao do segundo
anno do curso primaria; bem ·como as promocõcs a officiaes
serão procedidas . após concurso de habilitaoão profissional,
devendo ainda constar o mesmo eoncll'l'so· das disciplinas equiparadas ao exame final primaria. l~s exigencias acima só
serão dispensadas com a exhibição de diplomas officiaes ou
equiparactos, cmnprobal.orios da capacidade requerida, excepto o caso de compet.encia prol'issiunal, qun ;;cr;\. p•rnvada no
estabelecimento.
§ O numero de horas do r.xpedienle para o pessoal da
Jmpl'cnsa Nacional será igual· ao da repartição citada na portaria do di•rcdol' ger:ll, baixaria cm dala ele 23 de março de
i!J21, e a r.lle se applicarãn todos os direitos relativos ao ponto.
Resulvado o que determina o § :1" do ar I.. 2" do rocgimento
interno, estabelecido, entretanto, qur. não poderá haver, na
Imprensa, expedientes mais tolerantes ou differentes para os
.servcntuarios mencionados no paragrapho. citado.
§ Em virtude das moclificações funccionaes a que procede esta ·tci, e~tabelecr!nclo categorias mais proprias, serão
aproveitados os scrvent.uarios uctuaes; cabendo, outrosim, a()s
chefes geracs. c ele serviço absoluta direcção dos servicos a
seu cargo, inclusive ela concessão de f.érias e sabidas, cujo
critcrio determinarão, podendo considerar como tal as faltas
que os empregados accusarr.m, uma vez que estas não excedam
de trcs dias ao mcz; a3,:egm•ado o direito aos que as gosarem
no mesmo anuo, fazei-o no exercício immediato, sem prejuízo
de on !Jras, Aos referidos chefes incumbirá ainda o encargo do
levantamento da frequencia mensal dada pelos empregados
sob suas ordens, remett.endo-a, mensalmente, ao apontador
geral, cessando, rlest.'nrte, n intervenção rla Portaria na economia privativa dos chefrs mencionados.
§
A' Imprensa Nacional são applicadas as disposições
conLidas nas leis organicas rio Thcsouro Nacional, que digam
l'espeit.o a vencimentos, vantagens, posses, substituições, pon'tos, descontos, licenças, penas, etc,; excepLuando-se o pessoal
amovível, ao qual é l'acultada n disposição sobre o ponto.
§ São considerados cargos do rigorosa competencia profissional os de ol'ficiaos cspeciaos, a cn,ios Jogares poderão
concorrer ofl'iciaes de t]ualquer classe.
§ Em consequencia desta lei, fica assegurado o direito
aos empregados da secção de Scrvicos Accessorios do readmissão para as suas respectivas funcçõos, uma vez que não hajam
sido ~exonerados por penas infamantes. Compretiende-se neste
dispositivo a funccão de · dourador, a cujo ex-serventuario
ma1s antigo será assegurado o Jogar nas primeiras classes, e os
demais· na 4" clns~c. na razão de metade. Estas disposições
são extensivas :is demais ~r.cçiieR a e.ujoR ex-sr.rventtm'l'ios fica
assegurado n direito dP rrintrgração, rr.lal,iva :ís categorias
que occupavum por occasião de ~uas exonerações.
§ A's turmas auxiliare;; nfw ,; applicada a inlerp•retacão
conU.da no ~ ~o du a1·1. 121 rla lei n. ·1.2.'t::?, de 5 de janeiro rlc Hl2.1 •
§
Fica arbitrada aos chcfr•s geraos uma g·raLificacão
igual a uma quarta parte dos sons vencimentos, cor•rendo
esRa clespcza pela verba- Scrvico extraordinario.
§ Na ser.ciio Serviços Accossorios, obsc•rve-se: para os
jognros rle eheres rlns snb-secçõos ele obms illl!l1'essns Cl enye.,
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loppos, serão aproveitados rlous rlos acLuaos ajudantes; os de
n,iurlnnt.es serão preenchidos metnclc por ol'ficiacs de primeill'a
o metade pelos de segunda classes o os do auxiliares do chefe
gorai serão providos rl~lltl'e os ofl'iciues de segunda c terceira
classes, por indicação t'XPl'essa rlo suiHiircctor chel'c Qa Secc.ão ri c 1~rlos, pm· proposta do chel'c gorai rcspcclivo.
· § As vagas qnc se ver i l'icarem nns l.tmnas auxiliares,
serão providas pelas sm·venLunrins das mesmas turmas c t\
proporç;io que se forem vagando, ns ull.irnas, a começ.ur pelas
classes infcl'iorcs, scrã:• preenchidas por empregarias admittic!os pum as duas mencionadas turmas. Adoptando o mesmo
critcr·io para o fJUaclro nnncxo, srndo, porém, as vugas incorporadas ·{~s respectivas classes das so~i)es eonospondenlcs, nas
qnacs se procederão n~ pt•ocnchimenl.os polos immcdiaLos.
§ O actual cutileiro que desempenha simultaneamente
as funccões ele r:arpinl€ir·o, na secção deste gonero passará a
oocupnr o lagar de ol'ficial de primeira dnquella secção.
§ A classificação a que se refe>re o quadro annoxo, obedecerá ás segu int.os condi~.õr;;: antiguidade elo casa, compet.encia c média. Prcsumem-so possuhim•os dessas coudicõcs os
numeradores aos quues ficn nssegm•ada a clasiffcação na primeira classe. Na classil'icaqiio sm·;\ reconhecido o tempo de
aPl•endizagrm. ~>em vencimentos elos empregados que a prestaram
·
,§ · As vagas q~o occorrercm, de segundos officiaes serão providas pelos actunes tm·ceiro;;, e osgolado o numero destes, serão aproveitados os ael.unes auxiliares de escripta, rio
accôrdo com o disposto no § ti' elo ar L '121 da lei n. !1, 2-1'2, elo
5 de jaueiro de i!l21. As de terceiros officiar.s serão preenchidas pelos Jjlemai~ uuxiliaros acluacs, e os demais passm,ão
a denominar-se amanuenses. Esgotados esles, pelos empregados do est.ubelecimrmln, ai.Lenrleuclo-se, respectivamente, á
sua apt,irlão c compct.cncia e I nmbern rí sua anLiguidade.
§ :,.O ltover.·no, a ~.r11 ,i u izo, eoncorlerá um prazo, prorogavel, a1rm de que possam pt·omovnr sua naturalização os esl.rangeiros empregados elo eslabelecimento; incidindo nu perda
do emprego o que não o Tizor, sob qualquer prGlexto, dentr'o
de nrn unno, .!1 partir ria smweão clesta·lai.
Sala das sessões, 2\l do clewmbro de ·l!l22, - 11'i.1W!t ~la
Qhado.

JusH{'icação

Fogo esta amonclu, nbsnlu tamenlc, do principio de onerar
me~ idas altamente
,iusf.as, 11as proprías clolacões vo~ndas para a Imprensa Nacional,
1\0mo se passa
a provm:
·
'
.

rnn is o Thosom•o, enqun,drando-so suas

Domonst1·aç<io das vcrlms p1•opostas (pessoal), confrontadas
.
r.·orn es1e f'mlml!/w

Consolidada. . . . . . .
Varinvcl. . . . •. .
.·
Gl'lll.il'icar)ão do rloct•el.o immcru· 4. u55. . . . . .

.

•'

3,13 í :220$000
~1.. 003 :7!10$000
1 . BriO :1 '•8$000

ri. 088: I 58•$000
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'l'rabalho presente:
Consolid'alla. . . . . . .
VariayeJ. . . . . . . . .
Ecopomia' (côrte definil.ivo)

;:; ..}81,: 170$000
~08;~00$000

o ••• o.

o' • • • • •

5.802:570$000
05:588$000

Do cxposln re,;ulta o saluo de Oii :588$, economia l'Cal e definil.iva, consequencia rir! amputações nos ·Vencimentos com
l'rnc~õcs rir! 50$000.
.
· Pal'a se Monhocer a opeJ•ar;ão qrrc pi'OYIICll a ec;mornia deJ'i n iI iva accust\(Ja, [)rocrlrlf!->C. dcslu modo, exemplo: um emJ"iJ'r•g·:ulo que vf1nce 5: ~00$ annuaes, adduzicla m!l'is a quantia
rlc ~ :~80$ tht g·t·atil'icaçãu J,yt·a, :;onunam 1111i total annual de
7 :·GBO$: coJlSignanrlo-lhe, pm·rím, r.stc I.ra!Jalho, os vcncrmcntos
r.le 7 :200$, pct·de, portanto, !r80$ annurtc;;, ll)edirla que, generalizada. perfaz o total de 95 :588, .recursos qqc se recolhem
no 'l'hr.souro.
1~', ·llOrtnnto, este trabalho acceita.vel pelos seus proprios
úmdarnonlos, procurando fazer o cimtrille rias diver;;us verbas
votadas puva a Imprensa Xacionnl e J)ia1·io Offidal, de fórma
a llaJ'-lhes designações eom]JaLivcis com os Jins a que se desl.innm o ,l'OS'IJ!!Irizam anomalias crJriosaô que alli se verificam,
onde cmp•regndos effeclivos, como os obreiros e senhoras na
Tmpvensa o S~ipplcntos cffectivns no J)i.rll"io Official, vencem
lnr VCI'bas rJr! exces~os, [II'Uisos, ele., cm um criterio ele absot]la inconveniencia
·
·l~t·o~urn, ouLrosim, incorpor;w parte d;l gralificação de
q11o ll'Jlln o nrt. tiíO da lei n. L55fi, de 10 de agosto de 1022,
cun;;onnln iÍ Sflít ll/'DPI'h trmrJr.ncia. como sn deprehendc do
§ '1 ", que delm·m inava a inWl'poraQão de parLe ria allud ida grntificflr)iio aos empt·egados qrrn Ycnciam alé 150$ rnensaes, cm
tnnu SI/Jlet·iol' inspiraoüo rle elevada justiça .
.· . ~~pdha J.t ~1111 rerJaccão a pcr~~ccLiva d!t_sua i!l,COl',POraclío
defmtl.tYa, oxJgmclo apenas uma rmwa condrcao, alias funccJonal o prr.l.iCl\lllnnl.e impos.~il'el: a equiparação do funcciona· ·
•
lisrno Pllblíco civil,
Si obs!lrvnrmos, atlenlando no que occorre crn varios pai~
~CS 1 notaonmenl.o a Franca, r·.oncluirmnos que a cquiparacão
S'lll'lll •ie que falia a recíacç~o em questão é lli'Ó forma, estando
o referido esli penrl io, por frwca desl a ci,rmunslnncia, vinculado
aos rih'eilos rio;; funcclomu·ios, rlai.Jl a impossibilidade de sua
snpp!'ossão, porq1.1e se sustPnl n na conrlir.~ãn: até que soja votado pelo Cong·l'r·sso.
·
Além r.la:; razões enril.lidns, forc.oso ri eonfessn,r ser a
Imf!rensa l\'ar:iunal um osl.nbelecimcnlo de cxhaust.iyo ~:x
pcdinnl.e c ser o seu pessoal rernunct'lldn um termo rnfcr1or
:i Repnr·Licfio Go·J'UI dos Tcirlgruphos, cq,jos vencimentos siío
bem supol'inrr~· nos seus, qnanr:ln ,; dr expJ.•cssa .i nsliça snn
ll!Jll i puruoi~o a cs l.a rnpal'l. içüo.
t~itn 1'os;w vrrrlnrleim r!sl.a n;;~ci!Qilfl o invr:Jt•l.irJa fosse
·nssa orlforn, iolo ri, vrmlln;;sn mnis n Irnprrnsn Nnciunal, mais
apr'tlcirl\'1'1 snr·in a sommn nconnmizarla, si :;c considerar o
ltono"ln. ct•il.rll~" n.qrri SfiP..f!idn qnn n t•oflr.nliJ•ia frtlurnmerHn
·0111 11(/IIJJ)!il'aQUilS tg·lljle:' ll \'f.'llriJilll!/liOS pOJ• o;;la fJIIIrllrJa Ol'n
l•or.lu~idn~, o fJIHl cr.rnsl ilnirin olnvuclos l'oerrt•sos pCJupaclos no

t

.'J'he.~OUI'O,

~·

•
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Admittamos que algucm vislumbre onus pa•ra os cofres
publicas com a adopção desLc trabalho. Quaes serão e.lles?
O .montepio'! Não! porque não fazem parte desse Instituto
previdente os servidores da Imprensa Nacion~l, em vista. de
se achar o mesmo suspenso de ha annos. Nao havendo Inconveniente paTa -os cofres publicas ha, para!lelamente,' para
o empregado grande vantagem que reside na liberdade que
lhe assegura a concessão legal ele poder contribuir com meio,
parcella paTa a Caixa de · Pensões, de fórma a, no instituto '
de emprestimos, operar sobre quantia mais avultada, a par
do advento qu<l prepara pa•ra sua família, legando-lhe por
fallecimeilf.o, uma pensão remuneradora, unica na sua dolorosa desvalia. A Caixa trará. a vantagem de facilil.ar~lhe o
accumulo de um patrimonio mais. elevado, melhorando suas
condições financeiras, capita~1zando maiore~ recursos para
enfrentar, como1 é obrigada a sustentação de innumeros pensionistas e aposentados por ser essa insLituição a unica, no
cstábe!ecimento, prestando ao paiz assignalados serviços como
directa e utilissima auxiliar de seus encargos.
Si se dedica'!' um pouco de detida attenção aci plano
deste trabalho, verificar-se~ha que parte das vantagens que
el1e concede se integra nas proprias verbaR, realmente consumidas a parte constituindo bases para O Tegulamcnto determinado pelo art. 121 da lei n. ~ .2112, de 5 dA ,ianei1:'o de 1924,
·até hoje sem inicio.
InRerindo essas mctlirlas, pretende-se simplific:tr no l'e-·
guiamento citado a parte que exige um determinado numero
de boTas equivalente á. remuneraoão vencida, tendo em apreço
os serviços prestados em horas ext.ra~regulamentares, remuneradas por rubrica especificada, votada em leis seguidas
em igua:es condi(}iies, ainda popost.a, pelo GovrTno, pa.ra o exercício entrante.
O formidave! accumu!o de serviço no Diar'io Officiol,
assoberba sobremodo os seus empregados, não lhes restando,
siquer, ás vezes, tempo nem para satisfazerem suas necessidades physiologicas.
·
.
Tem o Senado, na pessoa do illusbre rolat.or, Sr. .João
,Lyra, o testemunho ocular desta verdade, porque bastas vezes
tem S. Ex. observado aquelle trabalho inquisitorial.
V~-se, pois, que a presento emenda procura ~ohon-estar
todas as ,justaR medidas que se fazem necessaTias na Im- .
prensa Nacional e Diario. O(ficial, sem exceder suas dotações;
ao contrario, limita seus algarismos de molde a offerecer nolavei saldo consultando á precaria situação do eraTio publico.
llt8ti(icaçiin

.O que se lorna preciso, inacliave! mesmo, 6 que o Congresso
compete sua resolução de amparo ao funccionalismo
t.ranqlll nz~ndo seu. espírito sobresaltuclo, de J'órma a que so
lhe dê m1~11:~r capamdacle elo trabalho, pois não so comprchende
que o SUJeJtemos a ver periclitar em t.oclos os t.crminos de
cxer~icios um beneficio que é a ga~·antia dos seus lares. !E'
JH't•cJ·so que se I b~ {j(l mais confiança nas d.espc·sas quo offe"·
ct.u?m, sendo fac1l de calcular o clesarrnn.Jo ·oconomico que
seru1 pnrn a bolsa do serv!cJor I' Auppressjlo ou recluoç~o clft
Nae~on;tl

tno util ast!pendio,

'

I

lESSÃO EM 30 DE DWJ;EMBRO DE 1922

73

'

'f

A sua incoTporação é, dcst'arl.c, obra de patriotismo e de
superiores c nffica?.es resu 1Lados produ cti vos. O funccionalismo publico não me1•ece menos que as classes miliLares,. o cor- ·
po docente civil e a magisl.ra!.ura a cujos vencimentos foi incorporada ma,joração idcnl.ica, filha que :foi da mesma origem
c elos mesmos sentimentos igual ilar i os.
O mais breve enunciado de reducção ela tabella Lyra equivaleria dizer que se oneraria o funccionalismo com a quota
de mais ele !!5 o/o, quund:J no •Governo \.YPncesláo Braz o sacrifício t!Xigirlo o foi elo 2 c 5 o/o, em época, aliás, de vida mais facil.
O que é preciso é que o Congresso a incorpore quanto antes,
rcl.irando, assim, n nat1,1reza que n envolve.
Si essa resolução .i:í houvesRP sido executada, não haveria
por certo, agora, quem ;;uggocrissc uma l.axa l.ão excessiva e
tão onerosa à economia privada do funccionalismo.
Agora que se reconhece a ma,iorar;ão do custo da vida cm
81; o/o, (palavras do illustrc relator da Fazenda), seria realmente unia lamcntavel attit.ud·e c curiosa maneira ele se operar
receita, tiraT ou reduzir daquelles que para ella contribuem
com. o seu maior zelo. como é o runccionario publico cellula
vital e pujante da org·~nizaçãn do Estado, um u·ecurso que
11111 é tão necessario.
· Por Psses motivo~. ouso espemr do Senado a approvação
.
.
desta emerHta ,justa C economica.
Sala das so~sões, ~!l de dezembro de J 922. - lrineu Ma-

,,'

·:

chado.
P.nrecP1'
".A Com missão

,~

con tl'nria.
N • .l8

Onde convier:
ArL.
O Governo fica autorizado a mandar imprimir os·
Annaes do 1" Congresso Brasileiro de Prot.ecr;ão á lnfancia,
realizado na Capital cln Hepublica, cm 27 dn agosto do corl'On!.c anno como um dos numeros de Pl'Opagancta official da3
Festas do Cent.enario.
Sala das sessões. 28 de dezembro de 1922. - Jlla1·cilio de
Lace1'dci.

.Tusti(icaçcio
E' evidente a ut.i'!idade •le terem a maior rlivulgacão os
flictamos n ·discussões havida~ no I" Congres~o Brasilriro do
l 1rotecção ;\ Iufancia o que. com desusado brilhantbmo, se errecl.uou ele agosto a sel.nmbro do corronlo anno, sob os auspicias elo S1·. Presidenl.c da Republica.
Tendo si elo este ccrl.amen incluido entre as restas·, do Cenl.enarin, Qsllí o gover'no na obrigação de mandar imprimir os
Hcus "Annnes", vasto rcpcrtorio lias mais preciosas informnçóos, al1! pnm os Potdr.ros Publicas, que dollas muito se hão
do valer para a celobração ele leis dr caructm• urgenl.o o paro.
n resoluoilo do magnos p:rQblomns n.Ltinenl.es no progresso dQ
nosso pab,
·
·

.,i
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Parecer
.". Gommiss[o apoia a emenda.

\
N. 41

Ao Orc-umento ria Despesa do l\!inislorio rla Fazenda para
1922:
.
Onde convier:

Arl.
l!'ica ext.ensivJ [\OS finis do thcsoureiro e do pagacloros clns ropurticões :lc F;1zend;t o que dispõe o nrl. u02 do
1·cgulamenlo qutJ baixou com o rlecJ·Cio 11. 7.751, de :la ele
dezembro elo 1909.
Sàla rlns sessões, 2 do maio de 1022. - Olaaa·,·io Pinto.

PareceJ•
•
A Commissuo ncceil.a ostn emenda para constituir pro;tcelo n pal'f.c.
N. 50

Onde convier:
Emenda para o orr,amento r! a Fnzcncln:
Aos funccionarios publicos fl civis, que contarem mais
C.c quarenla nnnos de sr.rvlço, será dispensada a segunda da;;;
in;;;pr.cçürs tlc sauclc c relev!lrlos ·ás inl.er;;;ticios qur. por yentura os attinjam, sendo-lhes facult.a:da a aposentadoria, desde
que os J•cqueiram, com todas as vanlagens que csLiYnrem gosundo.
.
Justi{ica.ção

EsLu medida é de grande equidade c só aprovcil.n aos
funccionarios de longo lempo de serviço.
·
Sala das sessões, 29 de dezembro de 1922. - Irineu llfac/wdo.

Pq.1•ecer
A Commissno 6 conl.rnrin:
Onrl~~ convier:

N. 51

As p~g·adorias rlo Tlicsom·o Nl'\cionnl nassam a ser consirlomdns como clcpendcncias ela Dil·ect.orin da Despesa Publica
;\ qual ficam direetamcntc suhordinadns pnru todos os cff<litos:
Saltl das sessões. 20 de dezembro de 1922,
h·incn
"Vachado.
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. Jusli(icnçrio
Não se ,jus Li I' ica nem mc~mn cm tiJCori:J. a continuação
· como depunclmwia r.la Din:ctoria de Gonlabi'liclil!de das duas pagarioJ•ias u ~l'hesomo.
·
·
Como o nomo indica são secções pagadoras c a Directoria
do Conlabilidacle é uma rcpartir;fio onde se cscriptura, se
ultima bnlaní;os, r.lc., ao p;t,;sb que a dirccloria pagadora pruprianwnte rlita. ri a do dos pesa, J10l' onde correm l.odos os pro- ·
eossos de concessõn5 rle cJ•edito, r.lc pagamento de contas, de
voncinwnl:os de Junceionat·ins, pcnsõe,:, ele., c rle cuja aul.orirlarln nmannm l.orJa~ a,; orjg-ons relativas a pagamonlos, ficanr.lo. a Dil·ecl.al'ia ele Conlabilida.,Je como dependente ·cJa da
D1>sposa, pop l'orr:a de di~po:>i(;óc" l't'gulamcnla.res.
N~t pralica IJ Lodos (!~ clias ·r! um verdadeiro dcscala!Jr·o
n;; pcrl•irlos r.le audiencia e que damos um exemplo:
f~' F. operaria diads·ta, el.c., veio arrolado em uma folha
r](l pngumcnto, ma~ como niio yeiu receber no dia marcado
por qiHtiquor imperlim.cnl.o, cornpal·ccc maiR !.arde ou vem em
folha supplementur, por não Ler l'ig'IJL'arlo na mensal. Sua foI lm de pp.gumenl.n ü r:ncannnlmrlu rcgularmenl.e :í Directoria
tia l'>espe~a Publica, mas e~l.a s6 púrlc providenciar depois de
J'allar á Pagadoria respccl iva quo declnrarú que recebeu. ou
não on si figurou on niin 1'1>1 J'oiiHL, nlc.
,\nlr.•s ria I'Cfol·ma r.lo Thrsouro o exporlim11r: cpa relalivnmcnl.n, summnrio. O papel ia .rl,irccl.amcntc á Png·adoria que
Jlt flslnvn a inl'ormaçüo devrctn, t\ vista do que era o processo
dn~)lllOh!lriO.

Como e:;li'i organizn;liJ JH'escnl~mcnl.e o sct·viço, Lerá a
Directoria ria Despesa de ·pedir andiencia da de Contabil•idadc
J~lil'fl que so sirva c determinar (t Pagadoria que informo, etc ..
inl'nrmaeiio 'que BríhtJ á tlcspaelio JHwnmcntr do director de
Cnntabilidarje que mandará tlernlnl' u processo a Directoria
rln DosprHa. rom pr.J•da rln lempo, nugmnnl.o dr; ·srJrviço r collncando a Dimcl.oria fliJ Conlallilicladc sempre na dependencia
a da Despesa.
A emeMa restabelece n scrv iço como sompre 'foi feito
rom economia .de tempo, do l.r•almlho c de pessoal.
Sala as Bcssõe's, 29 dt• dezembro de i 022. - b"incrt

Machado.

A Cnmmissiio rl coniT'iH'ia.

N. 52
\

ConsirlrJ•ando, que n n,iusl.c ·da riscnliznciío rins loterias
rln. C.:ovrrno ria União, rxoJ•r•r o ;;rn cargo dr 1 de fr.vrreiro
n 1021 n/~ n presnnlo dnln:
Considr.i'Uilflo, qno olln cnnln mais ele 20 nnno~ de exercício ininle1·rupln no J'efrl'ido r.m·p;o, funccionario· nn 'J'Ilcsourn
Frdcrnl. su,jPiln a todas 11:1 J1i'axils. rr>g·ulnmenlo;; c .impostos
.11118 sPus Yr~nrinwnlns om ifllllllr.lai'IP r1t' eonclir.õcs anR mesmos
'l'tlncejollal'ins sem onl.i'Dlanl.o, lho sOL' coiwctt'it!o nenlmm tdos
beneficias tt que os mesmo,; lecm diroilos, Laos como, nugmen-
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to de voncimcmlos, licenoas, férias, ele., ele., ficando no. anno

dn 1910 com a nova Labella de vencimentos, em caLhilgona de-

sigua.\ a que até ..então tinha de sub-director.
Considerando quf\ qualquer commissão exercida por eS•
J>a!;D de Hl annos, importa na cffcctividadc do mesmo conforme
inlcrpreLaeão dada o Jundamcntada irr•etorquivelmen1c no accorclfto do Egregio Supremo Tribunal Federal, n. 2 .132, de
1il de ouluhro de 1915, devendo se ter cm conta o bo;n des·t!mpenho dado pelo funccionario á sua commissão, pois de
mndn conLT'ario não se justil'úca tão longa permanencia;
Considerando, que o tdmpo de serviço de ajudante da fiscalização das lol,erias. deve ser contado para os e ffeit.oR ele sua
aposcnl.adoJ•ia nas mtJsmas condições c direitos dos que foram
concedidos por lei ao~ fm>ccionarios da lnRpccloria de Seguros, visto ser o serviço das loterias de mais remota creação
('decreto de 10 de janeiro de 1835) ,iá figurado cm lt'is or-·
çamcntarias do regímen paRsaclo e actualmente da mesma origem e natureza da referida inspectoria e para não ficar ao
desamparo depois de tantos annos de servico sem lhe ser per.
mittido outra qualquer funcção de accôrdo com o decreto numoro 277, de 17 de fevereiro de 1890, emquanto que os fiscaes da Inspectoria de Seguros exercem J)rofissões de advogados e muitas outras não obstanln terem todas as garantius
os seus cargos.
orrercço a seguintr. emenda:
Art.
E' contado o tempo de serviço prestado pelo.
Dr. Manocl .José P<~reira de Albuquerque, ajudante da fiscalização das loterias do ·Governo da União, para os Mfcitos Ide
sua aposentadoria no logitr que exerce actualmente ou em
qualquer outro servi,ço publico, attendendo aos dedicados e
leaes serviços que o mesmo l.em prestado a administração publica da Republica. não só neste por espaço de 21 annos e
mozcs, como outros que tem desempenhado, direitos . esses
ho,ir. conferidos, pelo decreto .n. 1.329, de 1 de maio de 1919, do
Pr~feilo rlesta Capital, até aos Jornaleiros, diaristas c mensnhslas.
Saln as sessúc~. 29 d1' rlrzrmbr·o irle '1922. - h·inen

Jlochado.

'Pm•eceJ•

A

Commis~iio

é contraria ..

Onde convier:
.Pica o Governo autoJ•izado a abrir os nccessarios credito~
nara pagamento aos Drs. :losé de Souza Lima Rocha e Justo
Hange! Mendes de Moraes de todos os cucar•g;os provenientes
das senLonoas que obtiveram dn Poder .Tudiciario contra a
l,Jnião Federal. abt•inrlo. f.tm,hem, si nccessm·io, as respectivas
iolhns de Jlagamonl.o,
·
· .Tusli(icaçrin

;i4

~

A emenda supru tem por· fim hallililar o Governo desde
pagar na ~lludjqos funccionarioR rlo M!n!st.erlo P~bli()Q
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do Dislriclo :Federal as impot·lancias a que tcem direito, c1n
consequt'nda~ r.le sent~tH;a~ .iudiciari·as que alcanr;aram conh·a
a União Federal. A abertura do credito, portanto, .esli legiLimar.la pela legitimidade do motivo, ~~ sendo como é um pagamento inevit.avel. si torna ;de toda a convoniencia n sua inclusão no orçamento. não srí tlot· motivos de ordem da ucmcontabildade como Lambem, para supprimir a sobre-carga do
Congresso pela apresenLac;ão de um projecto especial.

Parecei'
A maioria da Gomrnissão é fav.oravcl.
i';". 53
Onde convier :
Fica o Governo autorizado a abrir o credito especial de
58:250$700 para pagamcuLo u Rio de Janeiro Lighlerage Company, Limitcd, em virtude dr: sentenc;a judiciaria, confornie solicitou em mensagem de 7 de agosto do unno corrente. Sala. das sessões, 29 !.lc dezembro de 1!!21. - .fosé E'ltZebio.
13. VIII. 22 -Acto~ do Poder Executivo - Mensagens
- Srs. membros do Congrc~so Nacional - Remettendo-vo>
a inclusa exposição do Ministerio da Fazenda, sobre a necessidade de um credito especial de 38:256$700, para ·pagar o que é
devido à The Rio de Janeiro Lighterage Company, Limited,
em virtude de sent·ença judiciaria, tenho a honra de vos solicitar a competente autori~ação para a abertura do alludido
credito.
Rio rle .Tancii•o, 7 de ago~to de 1!!22, 101" da Independencia
c 34" da Republica. - E1Ji.tacio Pessúa.

Exposú/üo de :lfoU·vos
Exmo. ::ir. Presidente c1a Hepublicu - 1'he Rio de Janeiro
Lighlcragc Company, Limücd, intentou contra a Fazenda pam
o fim dc ser indemnizada dos ]Jllcjuilos, perdas c damnos, incluídos lucros cessantes ê juros de móra, em eonsequencia do
naufragio, na bahia do lUo de .Taneiro, da lancha Isabel de sua
propriedade, e que foi abalroa'da pela lancha Fernando Lobo,
JJertcncente á União,,
A accão foi julgada procedente ~m primeit•a insta11cia,
tendo sido a sentença confirmada pelo Supremo Tribunal F·ederal.
.
Foi a conta de accôt·üo CLH\1 o vr.•ncido, foram pelo representante .da F·azenda appostos embargos de constaTem da rnl)sma conta custas para os funecionarios do Juizo.
Confessados os embargos, foi organizada nova conta, que,
por sua vez, J'oi impugnada quanto li parLe relaLiva aos jurQs
de móra, en,itt inclusão, no cnlnndel' do Procumdor da Republica, não era devida.
Não vendo preVt\lec~r ~ua impugnacão no Juizo a IJUO, o
mesmo procurador aggravou para o Supremo Tribunal Federal.
Não obstante haver sido, <mt.ão, confirmado o despacho aggr•avado, a exequente. para evitm· maiores d·elongas, desis~
Liu expontaneamente dos refe~idos juros de móra e custas.
1
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Foi afinal expedida cat'lu precuriu requisitando o pagaliiCnlo da nnunUa de ::JS :256$700, cm favor da exequente.
·
Achando-se a dita precatorit1 r(lveslida de todas as formalidades faz-se agora tiüli0ilat• do Congresso Nacional aulot•isac,;ão para. ubcrl.ura do necessario c!'edilo especial, visto não
~.:xi~tir clotacão orr.,nmontaria que possa custear a cll}spcsu.
llio de Jancit·o, 5 do agosto de 1922. - Horncr•o Baptista;

Minislerio da Fazenda - N. 4.8 - Rio de Janeh·o, 12 de
ag·osto de 1922.
Exmo. Sr. i' Sect·etal'io da Camara dos· Depulwdos-'l'enho
a honra de Lransmiltir a V. Ex. para os devidos fins a mensagem do Ex. Sr. President,; da Republica solicitando autol'izacão para abertura do credito cspeci·al de 38:256$700, para
pagar o que é devido a 'l'lte !lia de Janeiro Lighterage Oompany, LlmiLcd, Qm virtude de sentenr)a judiciaria. ·
Hciteiro a V. Ex. os r;rotestos da minha elevada estima
c dislincta consideração. - Homero Baptista.

A Oommissão é favoravel a esta emenda.
Onde convier:
At·L.
E' o poder Kté,culivo autorizado a despender até
a importancia de 3. 000 ,pcn los de réis para custear a emissão
·uc moedas de cobre-alumínio do valor de 2~000 autorizada
pela lei da neceila do exarcicio de 1923.
'

Justi{'icação
A fll'Ovidencia é neceosaria.
Sala das sessões, 29 de ·dezembro ele 1922. chado.
Par•ecer•

b•ineu Ma-

A Oornmissão é contraria.
Accrescente-se: "salvo as gratificacões previstas pelos respectivos regulamentos pat•a o pessoal dos gabiJJel.cs elos ministros de Estado".
· ·
Ar L 21. Depois da palavra "ministro de Estado" · acerescenle-sc: "e respectivo scr:relario". ·
'
S~la dns sessões, em 28 de dezembro de '1922. - Bernar•do
Monteiro. ·
·

Al't. 15 -

Par·ecm•
A C:ommissão é fav01 ave! á emenda, na suu m•imeira
parle. Qunnlo ti segunda pnrte, sobre o art. 21 dn proposiciío,

SESSÃO EM

30 DE DEZEMBRO DE i922

79

,iulga prejudicada, cm· virtude da _opinião que manifuslou. su!Jre oulra emenda ao mesmo tn·lu~o.
Oltde

CUllViCI':

J ." Fica L'.Cslabclecida a dusse dos ol'ficiaes aduaneiros
úa Hepublica cxtinellL p8l•.J dccrclu ·du executivo n. 15.220,
de 29 de dezembro de 1921, ruproveiLados 50 o/o dos gua1•das

da policia aduaneira cret~:da pelo mesmo decreto, nas condic;ões seguintes.
2.• Os officiacs aduaneiros vollarão aos seus anligos cargos, cabendo-lhes lodo serviço de carga c descarga, nacional
c nstrangciro, fiscalisação lle passageiros c suas bagagens,
quer nos paquete:> ou nus respectivos armazens, auxiliar as
conferencias nas porLn:> cJ;~ salüda e mais os que lhes forem
aWnenles por lei.
:3." Aos guardas cumpr.J lodo o servic;u de policia e Vlgllancia nos poslos fiscaes, ancora!douros, cúes, docas. a bordo
de vapores ou navios, nos edifícios das alfandegas e mais ando
for ,iuigado necessario.
1\." Os commandanLils c sargentos dos guardas, creados
vnlo alludido decreto, ficam dispensados dessas funccõcs. po- ..;
dendo optar ,pelo logaL' e guarda, adaptando-se o criterio da
u1·dem da nomea~.ão no aproveitamento dos guardas.
5.0 Para os offciLo~ disciplinares ficam os primeiros, l'
segundos ol'ficiaes sujeitos ao regulamento do Thesouro NaCional e os gum,das (ts disposições ela Nova Consolidação das
Leis das Alfandegas c· mesus ele rendas da Republica.
ü." As vagas de lt" cseripLLH'ario qu_e se verificarem nas
rcparlioões de Fazenda serão prcencllidas pelos officiaes
aduaneiros, até que o numero existente cm cada Alfandega,
antes ela exlincção, fique neluzido a 50 o/o.
7." A rc·ducção nos quadros de officiaes c guardas, de que
lral,am os arts. 1• c 7", serão regulados pelas tabellas C e D
anhexas.
8." Fica o Governo autorizaelo a vender quatro barcas
de vigia parlenccntes á Alfandega do Rio e com o producto
da venda adquirir lanchas apropriadas ao serviço de ronda.
Sala das sessões, 29 de dezembro e 1922. - l!•ineu Machado.
•·
'
Jusli(icaçíi,o
A presente . emenda, além de conciliar os interesses da
Nação, vem amparar os direitos {]e uma classe de seus servidores que, contando longos anuas ele serviço, -foram e:xíf:inctos pelo decreto n. 15 .2.'W, d~ 2!l ele dezemb.ro elo 1!l21\. e addi dos ús varias reparticões de Fazenda tornando-se um peso
morlo no or~amento da Dcspl'sa, além ·da creação de uma
nova classe de guat•clas da tlolicia aduaneira para exercerem
as Jnncções du·quolles, corn a elevação da despesa ele réis
2.8J5:1G2$000.

A allullida emenda vent diminuir a despesa actual que é
do G. HO :272$, para 2. 827 :20ú$, conforme as tabellns A e B
e C c D annexas, lmvonclo assim uma ceonomia de l'Óis
3.313:067$000.
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N, 55
APL
.Ficam inc.:~rporndas á lcg-islacão permanente, a
resolução do Minisf.erio da Guer'!'a, contida em officio da
respectiva sect•etaria, ~ob n. 430, de 27 de abril do 1915 a
constante da ultima parle do aviso n. ·Gü8;, de O de junho de
191!l, c as demais resoluções referentes ao presente artig'o,
Lendo om vista qne, no limite maxirno para as consignações
ou descontos, estableecido pelo mc.;mo aviso ·6!l8, seja levado
em conta o limilc determinado pelo art. 107, da lei n. 3',232,
de 5 de· Janeiro de 1017, cuJas operações existam ou venham a
existir. .
§ •1 •. Em qualquer tempo, as considerações ·ou descontos
· poderão ser suspensos pelos respectivos associados da As·
sociacão Beenficcnte dos Amanuenses do Exercito, si para
· com esta provarem estar quit·es.
§ 2•. Poderão todos os socios consignm· na fórml do pre·
sente artigo de lei, á Associação Beneficente dos Amanuenses
do Exercito mas sómentc. emquanto esta instiLtJicão mantivm•
as obrgiacões de beneJ'icencias; podendo funccionar em séde
ás expen.sas proprias.
Sala das sessões, 29 ele dezembro de .1922. - Irineu Ma·
eh ado.

lttsti{icaçüo

A prdscnte r.mendn; visa ampa!rar urr.a 'associac:ão :de
pequenos servidores que, con:quant.o tenha autorização dos
poderes publicus para funccionar e contrahir compromissos
· com os seus associados, essas operações teem trazido enor·
mes prejuízos ú mesm;\ associação, por falta de uma dispo.
sic;;ão de lei que ampat•e a iniciativa louvavel da instituição.
de classe no tocante aos descontos refeTidos no aviso 66S.
Esse favor não trará onus ·para os cofres publicos; e
cosntituirá um esLimu!o ás iniciativas particulares oriundas
de classe de servi-~ores da Nação.
· Sala das sessões, 29 de dezembro de 1922. - Irineu Jla•
chado,

Pmece1•
A Comn:issão ncceita a emenda para constituir projectQ ·

á parte.

N. 56
Onde conviet•:
Considerando que i\flallioel Luiz Alexandre Ribeiro foi
violentamente demittido do Jogar de lançador (cxtíncto) da
Recebedoria do Hio do Janeiro;
Conside-rando que quando isso occorreu contava n:ais de
23 annos de bons· serviços, prestados sempre com dedicação,
zolo, honestidade c as rr.elhorcs rr.ferencins dos seus superioreg hiernrchicos; .
. Considerando que, atlenclendo a esses motivo~. o Congresso Nacional o rrevelou de qualquer prescripçiio em quo
houvesse incorrido, c,r•'('i da lei n. 3.15-1, ele O âe ,janeiro ele
1918;
JS, -:Vo!. Xlii
G
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· Considernndo que como motivo de sua àemissíío foi ailegada falta de cumprimento de seus deveres funccionaes, mas
Considerando que nQs inquerilos administrativos, policial c judiciaria a que se procedeu, chegaTam as autoridades ú conc!t1são de que fóra violenta o injusta a dcrnissãt>,
tendo o ropresenlan te do Ministcrio Publico, Dr. José Francisco Viveiros de Castro opinado pelo archivamento do processo cm vista de não encontrar o mais leve indicio que justificasse aquella demi:;~são:
Offereco a seguinte emenda:
E contado, para todos os effcltos, como de effectivo exerciciü, o tempo decorr:do rla demissão do referido lança- ·
dor, Manoel Luiz Alexandre Ribeiro, até a data em que .fõr
·aproveitado em Jogar ~:quivalente ao que exercicia, ficando,
desde já, addido ao ThNouro Nacional.
.
Sala das sessões 29 de dezembTo de i 922. - lrineu Ma·
· chrulo.
·
Parecer

A Commissãü é contraria.

N. 57
"Ficarr.· addidos ao Ministerio .da Fazenda os actuaes fun_ccionarios que procedem á liquidação do Lloyd Brasileiro.
Patrimonio Nacional, que está sendo feita pelo mesmo ministerio".
·
·
.
Sala das sessões, 29 de dezembro de i 922. - hineu Ma·
. chado.
Justificaçiío

Considerando que, por verdadeira anomalia, os funccionarios da liquidação do Lloyd Brasileiro teem os onus de
. funccionarios publicas, sem usufruir das vantagens, por lei.
concedidas a esles;
·
·
Considerando que, após repetidas reformas, com dispensa
de grande numero de empregados, os mais capazes foram sendo
oonservados;
Considerando que. dentre esses, apenas dezoito funccio·
narios e quatro continuas continuam sob a direc{)ão da Commissão do Thesouro NaJional cncarrcgacla da liquidaQi'io, prestando serviços;
·
. . · Considerando que <J Estado tem aproveitado e continúa
aproveitando os serviço~ desse peque!l'o numero de funccionarios, com vencimentos rednzidissimos, sem garantil-os; ·
Considerando que repugna ao senso jurídico do nosso
t.empo esse aproveitamento de capacidade e esforços nos serviços publicos, para depois nbandonaT os servenl.uarios ao
desamparo de qualquer protecção legal;
Conside.rando, mais, que esses funccionarios. constituindo
·um quadro especial, approvado pelo Sr. Ministro da Fazenda,
percebem seus vencimentos pelos cofres publicas, por folha
·
·
daquelle minislerio;
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Considerando, ainda, que a app,rovMão não acarreta augmento de despeza, porque a que pudesse haver já vem sendo
feita;
·
··
··
·
·
Considerando, finalmente, que a emenda proposta apenas
impor la em dar feicão juridica a uma situação de facto;
Offcrcço-a inspirado no superior dever de, amparando
aos que p•restam seus serviços ao Estado, acautelar os interesses deste. pela estabilidade c pelo estimulo dado aos seus
serventuarios.
llalaçüo dos funccionarios que procedent aos serviços da liqui.
dação· do Lloyd BrasiLeiro (.Patrimonio Nacional)
Quadro approvado por S. Ex. o Sr. Ministro da Fazenda
emm 1-1 do novembro de 1921, com alterações préviamente
autorizadas pelo· mesmo:
Elydio de Carvalho ................. ~ ....... .
600$000
Anf,enor de Araujo Las Casas ................. .
500$000
Alcides Garcia . ·. . . . ......................... .
400$000
C!al:ld.iono~ ela Silveira ....................... .
400$000
Lwnuo Dws ................................ .
400$000
Mario Martins Ribeiro ....................... .
400$000
E! viro Paiva c Silva ......................... .
400$000
Hugo Victor de Sampaio Ferraz ............... .
400$000
Leopoldo Drummond . ·....................... .
400$000
400$000
Arthur Tiburcio Costa ....................... .
AI varo Becker ............................... .
400$000
Manoel Telles de Oliveira ..................... .
400$000
Antonio :Fernandes Pinto ........•.............
400$000
Victor de Mellci e Alvim ...................... .
400$000
·Raul Medrado ................................ . 400$000
Waldemiro de Araujo Bastos ................... .
400$000
400$000
Arnaldo Gomes Netto ........................ .
400$000
Abda dos Reis ............................... .
Contínuos:
José de Assis Rocha .......................... .
250$000
250$000
Olympio Radich · ............. , .............. .
250$000
Alvaro da Costa Mattos ...................... .
250$000
·José Alves Martins ............................ .
8:400$000

Sala das sessões, 29 de dezembro de 1922. - lrineu Machado.
Pa1•ecer
A Commissão é contraria.
N. 58

Onde convier:
Art. Fica o Governo autorizado a pagar ao ex-segundo
escripturnrio da Alfo.ndega de Victo1ria, llemdsthenes Oli.. veira da
de 1: H 1$125, (um conto .cento e
. Veiga, a quantia
.
'

'

'

'

•
I

I'
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onze mil cento e vinte e cinco ré is), differença ele ordenado
e de quotas que lhe pertencem c que lhe não· foram pagas no
anuo de 19•13.
Sala das sessões, 2!!. de clczcrr.·bro de 1022. - Jaronymo

Mont.ci·ro.

Jusli{ica(•tío

O eseripturario Dcmosthencs Oliveira da Veiga exerceu

o carg·o de guarda-mór, no pel'iodo de 1 do janeiro a

G de
marco de 1913, cargo que estava vago nesse tempo. Seu or·
denado nesse posto deveria seT, por disposição legal, na im·
porlancia de 250$; entretanto, só lhe foi paga a parcella de
133$333, havendo uma differnça contra elle, só no ordenado,
de 116$067, em cada mez, ou 253$332 no per iodo da intcri·
nidacle do cargo de g·twtda-mór.
No exercicio c\ essa funcçüo as quotas a que tenha direito
eram no valor ele 591*855, de januiro, 1 :034$010, de fevereiro
e 212$232, de seis dias do mez de marco, total 1 :838$097) .
J.foram-lhe, apenas, abonadas as imporlancias de 315$672,
em janeiro; 551$1172, ele fevereiro, c 1135160, ele •1 a 6 de março,
quando cessou a interinidade.
Resultou dahi um prejuízo para esse scrventuario do
1 :11'1~125, cnjo cmlJolso a emenda autoriza a fazer com_ jus~
tica c proccclcncia
legal.
.
.

A Commissüo acceila esta emenda J)ara constituir pro.

j ccto á parLe,

N. 58

Onde convier:
As traduccõcs dos .manifestos dos vapores cst.rang·eh·os
só poderão ser feitas pelos interpretes nomeados pelo TribU·
na! do Commercio, para que lenham validade; ficando os mes.
mos res.ponsaveis por CJllalqucr ommissão, observadas as Je.
gislações em vig-or.
Sala das sessões, 20 de dezembro do '1922. - ll·ine!t Jlla.
chado.
l!tsli(icaçúo

O a'l'L, 5' do dccrc~o n. 8ü3, do 17 de novembro de 1851,
dispõe:
Para ser inLerprcLc do commcrcio requerem-se as mesmas
qualiLiudes para ser commerciantc c conhe imcnlo de .linguas
c;;trungeiras" o o dect·clo n. H.!l53, de a::roslo elo 1021, exige
a nhibilil.ncão cm couenrRo pa·ra as nlludidas nomeações; não
sendo licito con~cqucnlcmonlc quo aos corretores de navios
para os quao~ não sfto oxigitlas essas provas de capacidade.
sejam conl'ericlos os mesmos direitos que aos truductot•ea pu~
lllicos jurumcnluclos" a e.menda visa, pai~, corrigir un:a al)o:.
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mnlin n:rcbaJr,a, como bem comprehenclcrá n illustraàa com~
n1issãc.
Sala das sessões, 20 do dezembro de Hl22. - h·incu Ma~
clwdo.

.

Pa:rcccl'

Prejudicada. Outra emenda igual lc\·e parocrr cont1•ario.
5!l

Accrcsccntc-sc:
"'Verba 21!• - Fiscali7.al}lio c mais despczas dos impostos
do consumo:
Pessoal da fabricacão das forn-:ulas do consumo
da Casa da Moeda .. .. .. .. .. . .. .. . . . . . .. 600:000$000
Sala das sessões, 29 de dezemJ)To de 1922. - Irineu Ma·
cliaclo.

.
JuRti{icaç{lo

A emenda vista destacar a quantia precisa para attcndcJJ
ao pagamento do pessoal existente na Casa da Moeda, en~
carregado da producção e demais trabalhos das formulas dos
impostos de consumo. pessoal que existe ha mais de 20 annos.
Como se vê no a1•t. 122, verba 21", da lei n. 4 ,555, de
· 10 do agosto do 1922, tal quanl.ia .iá v·em destacada para iden~
tico fim, e isso em virtude do disposto no art. 1-17, da lei
n. 4 .242, de 5 de janciii'O do 1921. A mesma é, portanto, jus~
tissima e imprescindível.
LEG'ISLAÇÃO CITADA

LP.i n, 4 .2U, de 5 de janeiro de 1.921

Art. U 7. O Governo providenciará para que nas tabellas
explicativas do areamento pnra o cxercicio de 1922, sejam
destacadas das dotações para "Material", attribuidas a cada um
dos serviços normaes os ivcrsos ministerios as partes relativas a ·"Pessoal", seja qual fôr o titulo a que sirva. as quaes
deverão figurar nas mesmas tubollas tabe!las com ir.scripcões
·Sul a das sessões, 29 de dezembro de 1922. - Irineu Macitado.

.I

·
Pa1'CCCl'

A Conmiissão é

conlra~·ia.

N. 511

Onde convier:
Art. Ficn o Governo autorizado a abrir o credito espe~
cia! de 230:000$ para pagan:ento da rest.ituição de direitos
aduaneiros, pagos pela Cont.incnlal Prod11ots Compnny, cm
19U, pela importação da macbinismos e mais apparelho~ de§"

'· 'Ir•,
'
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tinados a insiallação do matadouro frigorifico de O~asco, Estado de S. Paulo. - Alfredo Ellis.
Justificação
Esla emencln, embora com redacção diversa, jà figurou
por duas vezes na lei sem que pudesse ler sido cumprida, aliás
por motivos independentes da vontade do legislador.
De todas as err..p,rezn~ nacionaes ou estrangeira; que empataram capitaes na montagem de frigoríficos no Brasil, a
Continental Producl.s Company é a unica que ainda se acha
desembolsada de direitos pagos pela importação de machinismos c matarias importados no anno de i 013, anno em que
foi omiltida no orçamento da Receita a reproducção do dispositivo autorizando a isenção dos. direitos alfandegft•rios para
os rr.aleriaes e machinismos importados pelos frigonficos.
O Governo Federal, no .intuito de arlimar a creação. da
industria dos frigoríficos para o pTeparo de carnes c mais
produetos de origem animal destinados á exportação, expediu
o decreto n. 7. 945, de 7 de. n'bril de 1910, instituindo premias
pecuniarios e favores extraordinarios a indivíduos ou· omprezas nacionaes ou estrangeiras que se propuzcsscm fundar cstabelecimento.s daquella natureza. Dentre os favores alli estabelecidos avultava, pela su n imporlancia, o de isenção de
di1·citos para todo o material c machunismos, etc., destinados
á construcção do taes estabelecimentos.
Foi fundada nesses favores que a Continental Products
Compariy.vein ao Brasil mohlar o estabelecimento modelo que;
incoritestavelmente, dctl gr:ihdc impulso ao nosso commerc!o
de carnes com o estrangeiro, vendo-se, porém, forcada, pelo
facto de não ter sido revigorado aquelle dispositivo. na lei da
Receita, para concluir o seu frigoril'ico, a pagar direitos iniegraes para. todos os mate·riaes. e machinismos importados
naquelle anno, afim de podet' iniciar as suas operações que
com tanto successo. levou a effeito, em beneficio da industria pecuaria e da riqueza nacional.
.
W, pois, .de elementar ..iustif;a que. nos sejam rcslituidos
os. direitos pagcis •. E exemplo disso é. o ,n..12 do art. 104 da
lei n. 3.089, de 8 de janeiro de 1916, .!\brindo ao Ministerio
da: Fazend. ao credito. especial. até a quantia de .500.: 000$, para
restUuiçíio .á, Companhia Prigorifica. e Pastoril de S. Paulo,
dos. direitos aduaneiros, cjuê pagou pela mportacão de 'machinismos destinados á montagem do matadouro frigorífico de
Ba:rrotos, feila no regímen da lei n. 2. 32'1, do 30 de dezembro
de 1910 (art.. 27, III, n. 6).
Parecer
À Comrnissão é favoravel a esta emenda.

Onde convier:
ÀrL. E concedido, no cues do Porto, li Funclacão Oswalclo Cruz o ,terreno necessarío. comprchençlido na parte liwe
do ·latir L, situado iui Draca Stihto Christo, para ii coristr.ucçiÜJ'
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do Instituto do Cancer, destinado ao tratamento dos cancerosos e ao estudo experimentado dessa molesLia. - Alfredo
Ellis.

Jusli(icação

Todos os paizes e ultimamente bs Estados Unidos, alarrra.dos com o numero assLtstadoramente crescente de cancerosos, estão tomando medidas as mais encrgicas e râdicaes para
comllal er esla enfet'midade.
Na grande nação americana pensam, agOTa, os seus notaveis medicas especialistas erh isolar, por todas as fórmas, os
doenl,es em hospHacs, que são tnmbcn:· apropriados ao estudo
experimental dessa n:olesLia, porque o numero dclles está preoccupnndo sériamcnle as autoridades que estão pondo cm pratica os meios de defesa que lhes parecem seguros para evitar
a sua propagação.
Rnlre nós já é avu!Lado o numero de cancerosos, e com
a crcação de um hospital de isolamento para trataT unicamr.ntc de .cn.sos dessa cspecie, certamente attrahirão esta
Cnpital dezenas rle individuas altingidos por esse mal. que
sr.rão submctlidos a um rigoroso tratamento, sob o mai3 S8vero rcgimen de isolamento, lC1'ÜO erh seu beneficio recursos
outros que não teriam si ficassem em outros pontos do paiz,
onde não ha a facilidade hospitalar como rias grandes capitaes.
Convém, finalmente, dizer que, assim que fOr cedida a
área nr.cessaria no Imtituto do Cancer, ela const.rucção do
cdificio do mesmo hospital se incumbirá, dando. desse modo,
mais um exemplo de sua benemcrencia, um distincto cavalhr.iro e capitalista. o Sr. Guilherme Gu:inle, que põz á disposição ela dirP-ctoria do Instituto o capital necessario. para
as ohras do edificlio e toda· a sua· installação correspondente.
Como se v{J, trata-sr de uma grande iniciativa a ser
cuslcada. rlescle a edificação até completa installação, pela generosidade particular, falt.nndo apenas localizâr a imtHuição
cm lerrcmo proprio ao centro da cidade. de facil accesso aos
doentes qtle deverfto frequentar o ambu)atorio e o serviço de
r adi otherapia.
Pnrn islo se torna indtispensavel área; sufficicntemente
extensa. onde,. no plano traçado, sejam contidos laborator!o~
de pcsquizas: hospital .de cancerosos e insta Ilações ,necessar1as
1í therapcu!Jcã moderna da, doença, os quaes devem te: as
proporcõ(\s indisprnsaveis para ser,,ir a todo. o p~\z ~ Nao é,
pois. mistér, encarecer as vantagens de ·uma mshtmçao dessa
n~l.ürrza .intnirnmentr. nova no B.rasil c .há muito reclruf!adda
1ir.los saA't'nrlos interesses cta humanidade fortemente apo1a a
rias suggr~tõi:s d.a sciencia.
.
.
.
O cancor prrcisa de ser cstuclndo cm lahorntorws especiacs r. os cancerosos internados .em hospilaes communs, sem
os mcins ncluncs. rle cura, ou de esperança de tratam.o'lto,
merecem n mais piedosa nttcnção. Agora qun n gencrosJdudc
dn fn mil:ia Ou inlo vr.m ao encontro ctn Fnnrlllrfin,Oswnlàod Cr1111z.
é juslo que o Govm'no ela nonuhlicn cont.ribtín, crcl\.n o- 1o
uma n.rca clcstinacla á locnlizacão daquclles servtços, de
11ccArdn com a emenda aciína,

. :.,
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Parccc1•

A Com missão ncccitn cstn emenda.
N. 00

Onde convier:
Art, A aposentadoria elos funccionat,ios publicas e magistrados d.a União será dada com as vantagens do ~argo que
estiverem exercendo ha um anno, ficando reduzidu a esse
mesmo periodo o prazo para que possam ser npplicadas ao
aposentado as vantagens das tabellas que augmentarem os
vencimentos e será contado o tempo integral dos serviços
prestados em cargos elect~vos locaes, provinciaes, estaduaes
ou municipaes, geraes ou federaes, indistinctamente.
.
Sala das sessões, 27 de dezembro de 1922- Irinen Machado,
·
.Justificação
A emenda visa unicamente restabelecer o disposit1ivo rJo
arL 95, da lei n. 2.356, "de 31 de dezembro -de 1910; pois
existindo velhos t'unccionarios e alquebrados não podem Re ·
aposentar por não ter~m a faculdade de contar os seus servioos prestados cm outros cargos, obnigando-se assim, no fim
de sua existencia, a permanecerem inutilmente em seus
cargos.
·
•
A emenda, portanto, é de todo ponto justa c attendivel,
tanto mais que já foi lei e produziu bons resultados aos ser. viços pubhicos.
Sala das sessões, 27 de dezembro de 1922. - 11•incu li/achado.
·
Parece1•

A Commissüo é contraria ..

N. 61
.Onde co,nvior:
O funccionario nddido aproveitado cm cargo do vencimento inferior no do Jogar Axtinct.o, tem preferencda rias promooii"q ~n" ·se derem na reparti cão em que servir.
Motivos.
PoJo enunciado trnf.a-se do neto perfeitamente economico.
No Governo passado foram aproveitados diversos funccionnt,ios addidos, de Jogares extinctos, em cargos do vencimentos inferiores, dando-se assim a anomalia de ficarem
percebendo vencimentos superiores nos de seurs collegas do
classe, por lhes terem sido conset•vados, por forca de ,lei, og
vencimentos de qu11ndo add1idos. E' justo. agora que o pniz
luta rela t•estnurnriio rle sunR fnnccões. attenda o Congresso
:'ts presentes razões, pois, se trata de um acto puramente rlP.
·justica. sem nenhum augment.o de despesa, e para ser posto
cm praticn qunnclo fOr oppot•tuno;
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E' elo prog·ramma do Governo a mais rigorosa economia e, com esms promoções, desapparcccrá a differença do
veneimr.nlos que ú assegurada por lei, entre o cargo para o
qual fura aproveitado c o de addudo.
. Sala das sessões, 20 ele dezembro ele 1022. - Jos6 Euzebio.

Parecer
A Commissão apoia a emenda.
N, 61

Onele convier:
Em observancia ao decreto n. 15.674, de 7 de setembro
de 1!J22, que crêa a Caixa do Pensões do Pessoal Jornaleh·o
da Estrada de Ferro Central do Brasil, ficam extensivas aos
funccionnr1ios da mesma que não contribuem para o Montepio,
os favores da nlludida instituição, mediante requerimento
destes, até que seja approvacla a nova lei de Montepio, sendo
nest.e caso transferidos para o novo instituto todos os cmpregados t:ilulados c suas respectivas quotas.
Aos mesmos serão cobradas as joias, demnis cmol umenlos
c respectivas contribuições mensaes.
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1922. - l!•ineu .!J.adwdo,

Justi{ica~iío

A presente emenda, visa a equitativa diskiiJuicilo tia .iusflica por parte do Poder Legislativo.
.
Suspensas as contribuições dos novos funccionarios para
o instituto 'do Montepio, ficaram as familias á mercê das mais
tristes contigcncias e o Congresso, que andou bem inspirado
'instituindo a Caixa de Pensões dos Jornaleiros, fará obra de
benemcrencia .protegendo tambem as famWas dos novos funccionarios pelo meio indicado; pelo menos, até que seja creada
a nova lei, garantidora das familias destes humildes o quasi
anonymos serv•idores da Nação,
Assim julgará de certo, no seu vm•ill-ictum superior a
illustrada Commissão.
Sala das sessões, 29 de dezembro de 1922. - 11•inett Macha elo.
Parecm•

A Commissüo ú de parecer que esla emenda constitua
projecto especial.
N, '62

Onde convier:
Art.
Fica reduzido a cinco annos o prazo f1ixado no
nrt. 15 do decre'to n. O. 711, de 7 de novembro de. 1907, para
1 duraoüo da responsabilidade do cor,l'Otor e dos ajudantes
deste •.

I,

·,1
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Dispas iuivo a que se refere esta emenda:
"São particularmente responsavcis (o corretor c seus
ajudantes) :
Pela validade das transfcrcnCiius que fizerem Ot• sobre as.
quaes informarem, durando essa responsabilidade der. annos,
wntados da data do termo da informaçfio;
PQlos enganos que commcttcrem na extracção c entrega
dos chr.ques para o pagamento de juros (decreto n. 0.370, de
11 de fevereiro de 1885, nrl.. 17)."
Jusli{icaçúo

A emenda vi~a reduzir a cinco annos o prazo de dez annos
!haclo no arl. 15 do decreto n. (). 711, de 7 de novembro
de 1007.
Esse decreto approvou o Rcgulamerito da Caixa de Amortização e no referido artigo fixou em dei: annos o prazo de
r!uraçfí.o da respohsabilicladc do .corretor .c do seus ajudantes
•1rlas !.ransfcrencias que. fizerein ou sobre as quues inl'ormnrcm (contado esse prazo da data .do termo r,u ria informação) c polos enganos qúe commetterem na extracção c entregá dos cheques para pagamento de. ,iuros.
Niio se justifica mais, hoje, quinze ànnos após a promulgnção daquellc decreto. em face elo Cod;igo Civil c ela legislação ret'orente aos corretores de fundos publicas, a cxigcncia
rlc prazo !no dilatado para a duração da responsabilidade de
l.acs funccionanios ela Caixa de Amortização: o corretor e seus
ajudantes I
· De facl.o .hí o decreto n. 2.475, de 13 de marco do 1807,
elo mesmo modo que o decreto n. 1. 359, de 20 ele abril do
1R03, que regulam as funcções de corretores de fundos publicas o operações ele bolsa, estabelecem o prazo ele seis mezes
pam a prcscripçfio da responsabilidade elo corretor ele fundos
publicas c autorizam o levantamento de sua fianr.a seis me:es
após a suá morte ou a sua exoneração .
. Para tal fim ti Crimara Synclical, quando occorrcr o ftiilociri1ent.o ou a oxoneraçfio de .qualquer corre.tor de .fundos .
publicas, mandar<\ pubbicar edital com o prazo de 30 dias chaIilando os ihtcressaclo;r r.m lransacçües om que houver intervido o corretor a virem liquidai-as no prazo ele seis 'Jitezes.
ICindo esse prazo, á Camara Syndical expedirá em favor dos
herdeiros c seus representantes ou dos inleres;;uoos requisit011ia ao ministro da Fazenda para o levantamento da fialll;a
dcposilacla no 'l'hesouro.
. E, observe-se que a fiança elo corrclor ele J'undns publicas ó de 50:000$ (cincocnta contos ele· réis1 o gim ollc
com valores ele muito maior importancia qtlc o ~Ol'l'eiül' da
Caixa rio Amorlir.ação o seus a.iucltmtes ... , sondo pot• r;;so
mnl.rvo muito menpr o valor da i'ianca de:::'Lc,:que é de 10 :OOOili
(clcz contos elo réts).
.
. Dtllii. a unorn~lin do exigir-se para o !.Jvanl.alllonln elo
um:1 J'illll(;a do 50 :0-0<0$, apenas o pruw elo sei> me~u~. rindo 0
(jttnl prescrevo o cliroito a locla c quulquot• redama~~.o r:ontJ·u
os uctos pruticuclos pelo cot•rctor de fundo~ publi~os. cm-
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quanto cíue para o levnnlamcnlo de uma finnca de 10:000$
se roquet· o decurso d_oyruzo de dez annos, que ,} o prnw da
d~ll'agao da responsnl:1thdadc do COI't'elot• da Caixa cl~ AmorLizaçuo o ele seus ajudantes ...
. .Por!cr-sc~llfl , .ob,ieclar que sendo ,os ftinceioum·io~ ria
Caixa de Amur.·Lização em quesLuo, funccionnt•itB publicas,
pi:w cu,ios, actos t•cspoJH.io a G.nifin, lm nccessicl:Jrle rJu um prazo
maior pura .a. presCÍ'ipç:lo dos 'Ü'Jilos do~ !lL'o.iurlicados pelos
netos praticados por tucs fuuccionarios.
Quando, porém, se verif•ica que o Codigo Civil, cm seu
arl.. 177, faz pt·cscrcvcr cm cinco au1ws o direilo a toda o
qualqucl' acção contra a Fazenda, se •Í l'ot••;arl,, a limitai'
l.nmbcrn como prazo ma:xJimo pura a clu:•ar•:io da J'<!~ponsabi
licladc de laes J'unccionarios ela Caixa diJ AmorLixac:fi.o prlos
onganos que commcltercm sobre cheque;; .J,J jnt•o:3 on trnnsfor·encias ele apoljces, o perioclo elo cin•J(I n:lll.f),,., o quu hal'moniznr{t os interesses elo poder publico eom n-; .:los parlitulares.
Para garantia dos interessados e ela União é, portanto,
por demais salisfactorio o prat.o de cinco annn;: J)Ul'i1 a cturaçfio da responsabilidade elo corretor e de scn.; ajudanlP-s,
clcJ'inicla no rJecre•I.O n. ü.711, de 7 de. novemhr·o cliJ J!l07.
Deve,. pois, ser accoila a emerida .pura pcrmitlir· quiJ
cesse no fim do e<inco annos a responsabilidade rliJ Iaos funccionarins ela Caixa ,de Amortização. pelos netos r:efr.l'irlos no
nrt. 15 do. clecrclo n. ü. 7H, ele 7 de hovembi·o da HJ07, potlcndn assim ser levantada por clles ou por. tercP.iro-; a respectiva. fianea, .. clesde que dentro ele tal prazo nüo lenha havido·
qualdticr reclamação contra os. actos por elles pt·aLicndos no
11xcrcicio de suas funcÇêiüs e aos quaes faz refiJJ'erwia esse
dispositivo Ioga!.
Sálti elas sessões,
elo dezerrihro de Hl22. - Mendonça
Vm·tins.

Parecer
A maioria eln Commissão é favornvcl.
N. G2

Onde convier:
Os vcncirrí~ntôs dos porteiros, n,iuclânlP.S dJ podeiros,
continuos, COÍ'!'eios e sorvimtes.,do Thc~OUi'O Nadonal e Tt·ibUl)<tl .~9. ,Conl,as .serão igua~s. para lod~ª .os. e.rreiloq •• ~os_ elos
efupregad,os. de, tgpn,es. ,calegontas ~lo Mm15tcrro, ~a \i wçao. e
Obras Publicas, fa,zendo-se. para tsso as alternçoüs neccssarias nas respectivas tabe lias.
dezen'Íbro de 1922. - I'·hw·•t ;l!aSala das sessões, 20
chado.

de

J'Usti('icação

A presente emenda jtí por duas vezes logl'•Jll approvar,üo
do Senado Federal.

.i
,,

.t
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O:; vencimentos dos porteiros, a.iudnntes de pOI·teiros,
continuas, correios e serventes do Ministm•io da Viação o
Obras Publicas, no pe11iodo de 1912 n 1922, fm•am nugmentudos duas vezes, ficando esses funuciounrios c.m eondições
de superioridade nos do .. 'fhcsouro Nacional e 'fribunnl de
Contas, que continuam com os seus vencimentos reduzidissimos, cm fncc duquellcs outros seus co!legas. desde 1912.
E' de justiçn, pois, .que se equiparem uns aos outros,
tanto mais que os empregados do Thesouro Nnc,ionnl o Tribunal de Contas, além de lidarem com um f)xpediento muito
maior, estão sujeitos aos mesmos rigores, impostos (tquellcs,
pelos regulamentos ele servi coR:
Pal'ecc1'

Prejudicada. Emenda igual teve parecer contrario.
N. ü3

Onde convier:
Art.
E' o Poder ExccutiYo autorizado a organiza!'
os quadros da i" turma de bJ·ochuras c 7' de composicão da
Imprensa Nacional, incluindo-as nos quadros rt$pectivos c
concedendo ás actuncs operarias as ga!'>.\ntia~. vantagens o
direitos já estabelecidos ~m favor dos demnts empregados da
mesma Imprensa, conciliando o crilerio da antiguidade com
o de merecimento, para a classificação nos referidos quadros ..
§ As vagas que nol\es se verificarem. e para as quaes
não houver mais operarias na escala drJ accesso, serão preenchidas por empregados ndmilticlos nas duas mencionadas
turmas.
.
Nenhuma obreira poderá ser dispensacln cm conscquencia
flo reduccão ou reorganização dos quadt·o:! e o Pode.r Exe!•utivo fica nutorizadG, para tudo quanto fôr nccessari'), n.
abrir os creditos precisos.
1Sala das sessões, 29 ele dezembro rle 1922. -Irinett Ma~a~.
,

in,iusti~as antetornando addidas operarias da ~rnpren~a Nacional com
mats de 20 annos de bons serviços.
A equiparação em vencimentos c J'e!l'nlia~ aos operarias
de ambos os sexos, impõe-se prinoipalm•.ml.e por·quo o momento é do dii'ficuldndcs para todas· !lS classe;;. ·
Rala das St!s~ões, 20 d ~ clC::zemb;·o ele 1!l22. - l'rine1t Madwtlo,
-·

A presente emenda vem repat•ar grav•)S

río~es,

Parecei'

A Commissüo é

~ontrarin.

'
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N, ü4

Onde convier:
No uso da autorização contida n:t lei n, 4. 2M,
Art.
de 8 .de janeiro elo 1921, o Governo poderá, mediante as garantias c nas condições que forem convenientes, auxiliar a
Confederação Syndicalista Cooperativista Bt•a.;ileim para que
·esta, cm cumprimento dos seus eslalulos, possa ampliar a sua
acção do propaganda, organização e desenvolvim()nlo dos
syndicatos pro~issionacs e sociedades cooperativilb de r.onsumo, na conformidade da lei n. 1. G37, drl 5 drJ janeiro do
1907, c do accõrdo com a portaria elo .Minislerio da Agricultura, Industria e Commercio, de 27 de ag·o~toJ de Hl20, que
regulamentou a propaganda e organizar~ão dos ~yndicatod
profissionaes e soc~edades cooperativas. •
Sara d~ó sr·s~ões, 29 ele dezem!n·o de 1922. --· Iriu~u Maawdo,

''
'

.

'

'

. •,' ,'.

Justi{'iccwi•J

. E~·ta emenda é rcproducção da que já fig·urou no orçamento, da Fazenda c mereceu o voto do Senadl} .
.Sala elas sessões, 29 ele dezembro de 1922. -11'inau Machado.

.I

I

'·'

,.

Parecer
A Commissão é conlt•aria.
N. ü5

ündo convier:
Art.
O Poder ExecuUvo restituirá aos funeciona!'ios
publicas civis aposentados o mulitarcs reformado~ a importancia do imposto rle W o/o, que lhes foi cobrado cm virtude da lei n. 11.458, de 27 de ,ianeiro de 1915, abrindo
para esse fim os ncccssarios -crcclitos.
Justi{icaçlio

A lei n. 11.458, de 27 de janeiro do 1915, tornou oxtensrivo
aos funccionarios civis aposentados c militares reformado~ o
imposto de 10 o/o atr.l os vencimentos de 1 :000$ mensaes,
para não fallar nas demais taxas. Ora., os t•oferirlos !'unccionarios não dcv•iam estar sujeitos áquellc onus, pelo menos os
que se aposentaram ou so reformaram antes da cHada lei,
pois que taes funccionarios passaram ít inactividade com os
respectivos vencimentos fixados cm documento ptJblico o
offic,ial (titulo de inactividade ou reforma), os quans, assim
como não. são susceptíveis de augmento, não podem soffret•
diminuição, como a causada pelo mesmo impns[o.
Assim, é ,justo que se lhes restil.ua o que lhes foi indevi~
damontc cobrado, tanto mais quanto os vencimentos elos inactivos são considerados como um palrimonio.
Sala das Sessões, ~.D <lc clczcmbt•o de 1022. - Irinet! Machado.

'

.,I

''

. •.
'
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Parecer
.
..
Commissão é

con~raria.

N. 66

A' verba - Alfandega do Manáos:
_ Onde se ~iz no material: "acquisicão, reparo c conservaCi!-O do m~terml. 1,8 ;DOO$, e combustivel e lubrificante 40 :000$"
d1ga-se: acqmsJcao, reparo e conservação do material réis
40:000$ e combustivel e lubrificante 18 :000$000".
. Sala das Commissõcs 28 de dezembro de· 1922. - Silve-

rw Nery.

Justi{ica(:ãQ

Não traz a emenda nenhum augmento de despeza porquanto a verba destinada á Alfandega de Manáos - Material - é ele 77:000$, importancia esta manf.ida para 1923.
O que ella visa, unicamente, é modificar a distribuição
das re8pectivas consignações ele modo á permittir que se applique com· mais resultado para o serviço publico com acqui.sicão, reparo e conservação do material do que com combustível' e lubrificante. - Silvel'io Ne'I"Ji. ··

Parecer
A Commissão é favoravel.

N.. 67

Art.
Fica extensiva aos funccionM'ios l·.publicos1 aposentados e militares reformados, inclusive os da Policia e
Bombeiros, a gratificação concedida pelo art. 150 da lei numero 4. 555, de 1o de agosto de 1922 a todos os funccionarios
civis c militares.
Just'i{icação

Onde convier:
Tendo sido atLingidos pelo impos~o creado pela lei numero 11.458, de 27 de janeiro de 1915, todos os funccionarios
civis aposentados e militares reformados, até o anno de 1917,
o que não nos ·parece justo, pois que taes funccionarios pas. saram á inactividade com vencimentos fixados pelos raspeactivos ti tu los, o que não acontece com os activos que sempre
são nomeados com os vencimentos que lhes competirem na
fórma da lei, não é justo que o Congresso Nacional, tendo augmentado os vencimentos dos ultimo.s, sob o procedente e justificado fundamento de que os referidos funccionarios não
podiam supportar a presente carestia da vida com os an~igos
vencimentos; c, considerando que até os membros do Con,gresso Nacional e da magistratura federá! gozam desse bene. fi cio, não é jusl.o que aos primeiro~, apose11tados e ref()rmados, não seja concedido igual favor cogitado na emenda supr11.
Sala das Sessões, 29 de de~embro de 1922. ~ /?'i!J-e!L Machado.

I
I

SESStiO ll~I

30 DE DEZEMBRO DE 1922

. p.s

Pm•ecer
'
'.

.

A Cc•mmissão é contraria.
N. GS

Onde conv ior:
ArL. 1". ]!]' concedida tt Empreza Editora da "Historia do
Brasil", do Dr. ,losé Prancisco da nocha Pombo, a rostiLuJção
~e dir·oilos pagos na Alfandega pela importação dessa obra,
Impressa em Portugal.
·
Art. 2". Sejam pelo Governo adquiridos 500 exemplares
da referida obra.
Ar L. 3". Revogam-se as disposições em contrario.

'•;·

','I

Justificação

A "Historia cio Brasil", do professor Rocha Pombo, mereco, como lodos os lruiJUlllos inLellectuuos de caracter .construclor, o estimulo da administração publica. Elia, porém,
. mais que qualquer' outra obra de menor tomo. Representando uma formidavol somma do trabalho mental e material,
é claro que o sou preço não pódo estar ao alcance de todos;
dahi ·a morosidade com que tom de ser vendida, sendo por
isso quasi nullo o resullado para a empreza, não compensando o enorme sacrifício feito · para doLm' o paiz ·de uma
obra á allura de sua grandeza.
· Esla circumslancia põe em evidencia o intuito patriotico
da empreza, corta como esLava do reduzido numero de compradores ·de um trabalho tão dispendioso.
·
Entretanto lhe sorriu sempre o louvavol desejo de levar
\ao cabo um emprchcndimento do interesse tão vivamente
nacional.·
Encontrando na capacidade noloria do professor Rocha
Pombo o melhor elemento de exiLo c confiando na emulação
que encontraria cm lodos os brasileiros cultos, não trepidou
a em preza em applicar avu!Lados capilacs nessa publicação.
A mão de obra, em Portugal sendo mais barata, resolveu ella
fazer ali i a sua impressão. Aconteceu, porém, que sobreveiu
a conflagração européa c com clla mu!Liplas difficuldades qu"e
encareceram todas as industrias. Principalmente a de livros.
Em eonsequcncia dessa crise a cmprcza perdeu todas as possibilidades de succcsso que teria Lão preciosa publicação em
tempos normacs.
O meu projecto procura vir em auxilio do autor de uma
obra que resume toda a vasta documentação da nossa viela so.cial e poliLica.
•
· Obras ·da grandeza da "Historia do Brasil", do professor
Rocha Pombo, tiveram sempre a sympathia elos poderes publicos cm lodos os paizcs. E' que c!las se tornam as verdadeiras fontes pam a bôa comprchcnsão dos usos e costumes dos
povos, conhcr.imenlo esse nccessario ao .iulgamcnl.o dos seus
actos, doR seus scntimculos c das suas idéas. O Congresso
Brasileiro não tem recusado o sou estimulo aos vcrcluclciros
o~·ien/.adorcs, por. actos c obras, da Nacionalidade. Creio que
nmgucm pllclr. denmr à c reconhecer essa qualidade no profescom .a serenidade
sor Rocha· Pombo. 1\. sua obra
. é trabalhada
.
'

'

.

... '
'

"

'
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consciente de quem empregou to'da a sua vida no estudo hcnedictino das qualidad~s e defetios da sua raça c colheu desse
estudo a lição dos factos c verificou os recursos que devemos
empregar para a nossa verdadeira evolução politica c social.
Nessa ohl'a estão todas ns vil'ludes do nosso povo, como
todos os clcmenlos de riqueza elo nosso meio physico. E' por
cxce\lencia, a historia da nossa civilização, reconstrJ.!i~a .desde
o seu inicio e apresentada através de todas as vJeJsslludes
por que temos vindo ehristalizundo o nosso genio americano.
Os ))Oderes publicas estflo no dever de proteger uma obra
tão grandiosa. Publicações dessa natureza toem sido tratadas
em Hespanha, Italia e outros paízes com a ajuda dos governos. Com maior razão devemos ajudar a nossa, attendcndo a
que não contamos com a universidade de lcilol'es que toem
aquellns línguas.
·
O Congresso compl'C'hcndcndo a necessidade de estimular
as energias patrioticas, tem sido prodigo em concessões de
premios a todos os brasileiros que teem posto em evidencia a
sua coragem o as virtudes realizadoras da nossa raça. Quem
melhor do que o autor úa historia patria, considerada o maior
monumento escl'ipf.o de nossa evolução politica pelo Brasil
mental, está nos casos de merecer o patrocínio dos legisladores? Já se disso que se b•ala do uma obra realizada sem
maiores possibilidades de lucros e ainda por cima encarecida
pelo imprevisto da grande guerra.
·
Só a inspirou, realizou c executou o mais nobre e salutar
espírito de abnegação cívica. Sejamos, pois, justos com a empreza que fez dessa obra uma realidade que honra a nossa
cultura. E' um acto que 11 posteridndc, estou certo, reconhecerá ·como dos mais louvaveis e magnanimos do Congresso
Nacional.
Sala das sessões, 29 de dezembro de 1922. -·· Ole{la1'io
Pinto.

..I .:"L:"'

Pa1'cce1•

A Commissúo já deu parecer contrario ú emenda idcntica
o ntmo passado. Pelos mesmos motivos nãc lhe dá o seu
apoio.

N. 69
Onde convier:
Art. Fica reduzido para um anno o praso estabelecido
pelo art. 121, § 3', ·let.Lra c, da lei n. 2.924, de 5 do janeiro
de 1915.
Sala das Commissões, 22 de dezembro de 1922. - .•J'inctt

Machado.

Justi{"icaçtio

A emenda acima refere-se ao intersLicio para. o gozo do
vencimentos, em caso do aposentadorias, dos funccionarios
publicas. A lei que rege a ma leria difficulla do tal modo a
aposentação, mesmo nos casos ele invalidez comprovada, que
é do toda justioa diminuir de dous annos para um, o pl'azo
estabelecido na lei citado. para que, o funccionario que roN

I'

••'

I
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queira a sua nposontactorin, gostl dos vencimento! do cargo·
que estivet• occupando,
, ..
. .·Sala das Oonimissões, 22 de~dezembro de .(922. .;.;. Mtt t1 u.
M.ªcl!(t,do, .
. ·
·.
··
.
Pare.cer
A éommissão é co)llrarla-a ~sta emenda. •·

·;

N. ·70

Onde convier·:
. Set:á relevada· a pt•escripção om favor de João F!Jiippe
Carneil·o· CalllJlpllo, demiLtido. do cargo\ de 4• esc~:ipturario ·da _
. Alfandega do .Jllsl.ado de Pernambuco, para que sejam julga.. gados de 1/lei'Ztls o.s embargos. oppostos ao accordam {!o Supremo T1·ibunal, .~a · acção .proposta · contra a Fazenda Fedcl'll:l i.

.-

...iusti(icacão
.

<c.

Trata-se na hypoLhese cie relevar a {!rcscripcão em. favor
:de. um 'funccionario_que já tem: uma aoCio proposta contra· a
Faz.eoda ,Nil(lional, para a reintegral)ão .ao carg~ de .e~c\·iptu-.
. rarto da. Alfandega de. Pet•nnmbuco, do qual fo1 dem1thdo, a
· pretexto do abandono de emprego,. Si o· funcmonario em .
questllo não tivet• cm seu favor o direito e a bOa justioa, o Su.vremo Tribunal assim o· julgará; sem nenhum pt•ejuizo para •
Fazenda.
. ·
·
··
·
·
.Sala das sessões,-22 de dezembi'O de 1922. - M.. Borba.
'

•

"

'

'

.

'

.. _

.

. .

.

!

.

i·

Á. Gommissão niio apoia esLi emenda. .
. ..

'

N.•. 71. ...-

·>

.

· · Fica ab~rto ô credlt~ da quantia de 38f:7S9,22t, que ná ·
execucão da sentel!çB ~e ~O ~e setembro deof890, do S\Jpr~mo. ·
. Tribunal Federal, •. foi hquld!lda por arbtLramehto JUdicial.
homologado e confirmlldo em grão de l'ecurso .pelo me.smo
h•ibumil, para pagamento á Santa Casa do ~Miserlc~rdia, da .
Victor ia, como perdas e damnqs .decorren~es da relvmdloaoilo da fazenda Piracema do municlPIO .de Car1acica no Estado de .
Espirita Santo. .
·
· ' Sàla das· sessõe~,.· 22 dG dezembro de i9lJ2. - Jeronumo
1/Ji»t~iro.

•

._

Justi(icaçiJó ..
· A qunnl.ia devida pela União ú Santa Casa está Jlidioialmente liquidada e o podido de pagamento· consta do Thosouro, ·
de· precntqt·~a. do juiz Jc.derul do Esph·i~o Santp, sõ 9epcudonde
do SI' 1\Iuuslt•o requ1s1tar o ·necessariO credito. . . ·
E'~ um pagamento necessilt•io q\le Jd foi autpriza~a· no or~
camento votado de 19~1, ~ que ~~l!tOU Q~ ª~~ mclu,!1o .nn ler

Ll:i · ' ~ • ..,.., YoJ •:
'

.

T
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que o ·suilsLituiu, apezar de não ler sido éomprehendido. peJo
voto.
,
.
.
. .
.
.
A Santa .Casa de Misericordi.a. da Victoria -é o. unioa .insti. ttiição pra do Estado ·que não recebe favo••es· pectiniacios ·da
União o presta o relevante serviço de soccorrer os indigen[es
~ e forasteiros, em sua maior· parte, da Bahia e Minas, mantendo Bempre um numero superior a 200 em seus Jeitos. .
'·
. Trata-se, além disto,-. de :um ~pagamento .que ·.ella 'plateia
ha 12 annos e ·por direito que lhe foi reconhecido em virtude
do acto prejudicial da Fazenda Nacional, que mandou sequestrar e mcorporar aos proprios nacionaes a importante . fazenda Piracema ctue lhe havia sido doada por.- d'isposi~ão tes-.
~~en~ri&..
·
Par~cer

··

•. , 'A Commissã~ acceit~ a eme~da para' constituir. projecl~- .
.
.
N. 72 ..
Accrescente-se onde convier :
. · . Fica extensivo dos ~uditores do Tribluial. de· Conias B'
disposicão contida no pàragrapho 'unico. do art ;. 22 dp decreto n. 15 •.7.70, de i. de novembro. de 1922, _que d1z :: ''Os,repre- .
sentántes :do Minislerio Publico e seus auxiliares nãô podetão exercer 11 advocacia· em··causas que. entendam óom· a Fn•· ·
Z!lnda
·
'
. . . .Nacional.
.
.
Sala das sessões, em 22 de dezembro de .1922. -·· IrineuM.achaào.- . ·.. .- .. - ..... , · · .· ·. · : · ,
·•· ·
Jú~tj[icação ··

á 'pàrte."

'

-

São fuiiCcões dos .. auditores .do Tribun'al de Contas: relatar tomada de contas· e substituir', eventualmente, Ministros
nas sua.s faltas e impedimentos.
..
··
.
. .
. Ora, a exemplo do. que é· facullado aos auditores de Ma-rinha e Guerra - que :.estão· privados só. de advogar no fôro .
. crimjnal e que .funccionam eomo jqizes tech~icos nos ·COI\Belhos.,,de J'ush~_a Militar. e,PI!O Supremo ':l'z:ibunal 1\filita~:. llQmO
sQbslttutos ... tambem -.evenluaes dos Mm1stros, :nada ·•mped.e
que. os ref~idoa. auditores do Tribunal · de Cot:!_tas possam
exet«r a advocacia em causas: que não entendam :com·'a Fà-•
. ~enda Publica· Federal ~ _,: · ..
"
·
\

.

·~

•

.

.. , Parecer

·A" Commi~são n~Ó s~ oppfie a· est~ emen~a.
:.N.

n

--

·\ .

·. .

:.;.
'l

·•i

.· .Onde. convier, .in!llua-se·. o · segllill.le artigo: Serão aprovpitndos nns.1•epal'Li<:ões onde estão servindo ha mais de dous: ·
annos os. funcruonnrios adJ.idos que tiverem. mais de dez .annos do serviço,:' .·· ~
· .· .. : •
·
':.:' Sp.\a.:da'{ sessÕçs;:_ ·. dezembro: de 1922 ;-·.·. Eusébio d~
Andl:(!dt,' .......... · .. .
· .. · ··- · ' · , .... ··.:··,
·.. : ... :··,:
\.
...
..
::·,

de

/

~

f.
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J ust i{icaçiio

E' du/convcnien,cia do proprio scrvi\11) publico ·a munu-·
tenção dos ..seus rospecti~os funccionarios . om determinadas
rcpa.rlicões, onde sómonte. pelo decur!io do tempo se podem
especializar nos va.rios ~·amos da administração .pubHca, tanto
mais· tratando-s!3 de 'l'uncciona;t•ios quCl j(t teem rudquirido a
vitaliciedado por. contarem mai,; de dez an·nos de servil,lo, que
é· a hypothet!e tde que trata 1\ emenda. ·
·. ,
·· · .
Parecer
A ICornmisSão acceita esta emenda 1~ra constituir projecto
á parte..
.
.
.
·
. .•
..
. Na .1·ubrica 'o - Thilsouro Nacional·-· Verba pessoal··
· tOilde se diz :
Secl'elario do Dil·ector G·e- .
. .'
ral a _........... ·..
3:600$000
3:000$000
Auxiliares do Director Ge- .
2:400$000 ' . ' 4 :800$000
. rala ........... ~Secretarios das Directorias,
. . . do .. Consultor, ao
. . .- .ajudante da Dire. · . c.toria da.. Despeza ·
·· ·Publica a i00$000 .
2:400$000
15:600$000
........ Diga-se:
Secretario do :Director Ge-

.

rala

.-.:.;.~.·..... .

Auxiliares: do' Director Ge-

rala ... ·.......... .

Secretorios ·da Dir~toria
... ·· · Central de Contabi. !idade, da :Directo-·
ria da. Despeza, da
Directox•ia da Re.. . ceita, da Directoria
do Patrimpnio; .cdo ·
.Directoria de Con'.. tabilidade, do Consultor· d& !Fazenda .a.··
2:400.8 e ao .a.fu-

. 2 : 400$0001

4:800$00(t

2 :_500$000

'· . 4 :000$000

..
-·

...
'

r

. · dante da Directoria

.· . . .de Deapeza,

a r4111 ..

)

. ; '1. :2008000 •••• ·'...
'{5.;600$000
Esta emenda é de simples re~accílo, o tem por fim· tornar

bem 'elàro o. dispositivo orcamentario. · · · · . . ·• · .
· Supprima-se do ·verba. 21',. depois da palavra.·_.;,, slillo - ·
o uccrescimo votado pela Camara. ·
. ...
. . ·
.Justificativa: :
A emenda prete~e 'wbrir uma odiOsll oxccpc~o o.m 1im- ·
tica tradicional e unioa re.conheo'ida cpmo· vantaJosa: Pllta· uma ·
completa·.
e effecientl\:
ar~o:ecadaoA~ •. ·. · .
. · .. . . . ·;: : ;_: ·
··· ...
.
.., ;. .
. ·: .....
,.
•

I

I

~.

,

j

o

o'

) ·,

'

: ,,,\•:

~--

~···

' , ,

•

'

100

ANN,\ES DO SEN,\Del

'·

.III

De~de 1808, data da creaç:ão do Et·ario Rcgio e mesmo
· · an'Les dessa época no ·primiLivo regímen· das Juntas de. Fazendas, invariave.l tom ~ido sempre· a praxe de inconlivar o
estimulo dos funccionarios .incumbidos -da·. l'iscalizacão' das
.rendas publicas, interessando-os por ,meio de quotas ou per·
-centng.ens, na -slia arrecadação;
,,
' .
....
'l'anto assim, que ·os funwíonarios das alfandegas, mezas
de renda~, recebedorías · e collectorias,. nunca: tiveram como
. · não .tem, os· seus vencimentos ·divid_idos om duas. parles .fixas·
- ordenado o grátil'icação -, como os demais funcciotÚil'ios
.,..
'.
do Jar.cnda, e sim, em ordenado, que 6 fixo, e gratificação que
ó computada por quotas ou percentagens, cujo numero e valor, variam de accôrdo .corri· a calegorià dos mesmos e a renda..
das r~partições arrecadadoras onde traballham,
·
·
· . Em 1892;· Jm' 30 annos; crendo o actual corpo de age'ntea
fiscaes dos· impostos de consumo, como é logico, o mesmo
salulat• regímen para ellcs' foi estabelecido.·
.
. 1 Pt;esentenlente ·em ·uma quadi;a em que ·h~ .absoluta necessidade dé conseguir augJ)lento de renda, o maximo da ari.;
recadacão, ·não tanto pela creacão do taxaa e. majoração dai
existentes, mas, prinpipalmente, ~pela. cessação do escoamento · .
da m~mu pela ft•aude, contraproducente será alteral~o para
·'
peior, ·retirando· todo o estimulo do agente fiscalizador, pela
limitação, sem a menot• razão de ser .de seus. justos e mere-. ·
. cidoa proventos. .
·
· . ' . ·· · · .
. . . · · .·
No momellto em que o ()'llcarooiínento da vida a todos já
assombra, a ponto do pr01prio relator do ··orcamento da F-azenda, na Camara, o illustro ·Sr. !Dr. Cincinato 'Bt•aga, apezar
.de. todas suas recon.hecidaLS fan!.azi.as. optimistas,· .prevêr pa·n . . ..
breve que «havemos de pagat• um. conto de réts por ·uma. ·
-duzia de ovos, .ou cem mil réis a um engraxador para nos
· lústrár as botas, como em outras terras está acontecendo.•.
(Dim•io Of(icial._ de ·24 de ..dezembro de. Ht22, pag. 8, 383), não. t.1 nessa· quadra premente, angustiosa,· que se deve· colloear .os
. ·agentes incumbidos da fiscalizaciio. das rendas publicas, que·
fazem o verdadeiro e principal servi~.o de ·:policia fiscal, !Pre- .
venindo. c reprimindo a fraude, em ainda· maiores aperturaa
de dinheiro, ·na dependencia degradante e negativa de seus fis- ·
calizad~. · soli.ciLos sempre no subot•no tão· proveitoso.
.
A redaccão da justificação da emenda n. o, demonstrl' <... ·
tambem desconhecimento completo_da materia. ·. . ·
. '
Primeiro, por distinguir ·agentes fiscnes e· i'unccionarios
de fazenda; quando .todos são uma. e. a mesma cousa.' pois o
quadro de fuliccionarios de' fazenda é composto .da classe dos .
escripturarios c hieral'chias superiores e· dos agentes .fiscaes.
dos impostos de consumo.
·
·
Segundo, ·por fingir de-sêonhecer· que os agentes fisones
tabem prestam concurso o te cm tres eetagios.
c
i •, interioJ' de' Estado;
·· ·
2•, capital de Estado;
, a•, Capital Federal,
• .
.
, Terceiro, por procurar encobrir que o. traballlõ dos agen-.
tes fiscaes, ist.o é; ·o exerc-ício do suas al'duas. i'.unccões, é multo.
· Ul.aie peno~o, e, i\l~m
.O.ctiQ§O, ~ IUl\Í~ gispent\i.QSQ, i)~iSi~dQ
\

'

'

ae

..
.

tlrtiá êõmma de conhecimentos e habilil.açl1es muito superiores

a da mai'oria dos escriplurnrios.

. . . · ·
, Estes, trabalhando socegada e cnlmnment.e em suas repar-.
ti~ões, especializam.:se num só servir.~o, ao ·pa:sso que os agen- .
t.es fiscaes. sempre· em S!11'Vir,o externo, ao sol e á chuva, isolados, maximé .os di) interior de Esf.ados teem .que con:heccr
para lidar diariamente, sem ler a quem ~nsultar, toda a le. ·. gislaciio que diz reSipeil.o ·aos regnlamc.nlos do
. ·--·
i •, imPQslo de .co&umo;
·
· ··· · · · ·
2", sello adhesivo:.
.
' : .:: ; '"'~·'
3", sellp sanitario; ·
,·; . ..
(~
• .f.•, transporte:
-· ., · '~/
. ··: ,,,
5", viacão;
.
,.
·' ·
6•, rotulos; · · . . . ·
i(. ,_í:?, . :. ·. • · •· ·
7",. marc.as de fabricas;
· ·>.. ·- . · . < ..-'
. s•,
vales;
' ·
· ., · · · · .. - • ;;.-·· ·
9",· renda. .
.
Quarto; por ignorar que ns funcções dos agenteg fiscaes ..
silo muito mais trabalhosas, mnito mais dispendiosas e müi- ·
·tlssimo mais odii)Sas que-a dos escript.nrarios, · .
', .
· Estes sahem de;_. casa almoçados .. P.errrianecem' na repar~
t.iciio, onde economizam a .roupa, pela troca de vestuario, 6
horas ·apenas; e findo.. estas, retiram-se clespreoccupados e fol
·,godamente 'para suas casas ou para outras occu1paGõe~ remuJneradas; si assim o entenderem, e o que é absolutamente ve. dado nos agentes~ fiseacs, que não teem 1hdras' determinadas
de serviço, por devemm estar sempre. quer de rlia, quer da
noite, á disposição de smis ·chefes.
~
· . De manhã e .á noite, fazem os n•gentes fiscaes appl'ehensões. como prpvamos innumeros autos; não só na Recebedor!~
do Distr1cto Federal, como~ nas alfandegas e collcctorias, e
para fazel.;.as, para exercer ns suas funccões o agente ·fiscal
· nllo tem •horario fixo· para t. rabalhàr t.endo, portanto, que lomar suas refeicties fóra do seu )ar e pagar ahüla do seu bolso
·as despezas da remocilo das mercadorias que apr>reh·ende, para
ris qunes, muitas· vezes, uma carroça não chega,
.
· . · A sua roupa, com a entrada e permnnencia 'constante e
continua em armazens "'de generos' alimentícios, b'ot.eqúins,
_ casas de pasto, fabricaR d.e todos os artigos, ele., ote.., é de
. ~uracllo muito curla, com a1 aggrav~nt.c <!c· ser forcado a t.ra·
.H'r sempre dccentement.o p('la obrtgnl•orta represent.ncno da_3
funccl.les que exercita;
·.
. .
.
· <i ultimo' estagio· de sua carreira aindn ó hoje P.or está
. , érrada .ficção, dn. differe.nciaeão delles .para os P.scripturarios.
que pretendem, som baso l('gal, monopolizar a denominacilo
generlea dei funccionarios rle fazenda a promoção para a ca~ .
pita! Federal, cousa, aliás, que a maioria mmcn nlcança, como
demonstra a cxis!e.ncia de muilos com mais dn 20 nnno~ de
bons Rervicos n q_uc ainda snrvem no in torior o nns capitnes
. doa Estado~.
· .-'
.
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Pnri!cer
A COmmlssllõ é êontrarla.
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N. 80 ·

·'

Onde convier:
r ., ,;.
· ·Art·.
Fica o Governo auloriznd~ a fazer. os acMrdos, '
abrir os necessarios .credilos para solução dos encargos re"
· sullanles de medidas e actos praticado·s no. estado do guerra •
. Sala das sessões, 29 de· dezembro de 1922;
Abdiag
Neves.
Ju'sti(icação

••

\

.,. .

:

' que consulta .
A emenda com ser uma simples aulorJzaoão

interesses de. ordem ·internacional 'nffect.os a deUberacllo do
· Governo e aló hoje sem solução, deixa esle .apparelhado para,
de aocôrdo com os altos interesses ·da· Nao~o. solucionai-o~
.
':,
.como melhor Ilho parecer ao direito e a justiça;.·
.
'

'

Parecer

.-

A Commisslíó é contraria.
'

/

.

N 81 · ·
Onde convier':
. .· · Art. . Fica o (;~~erno autorizado nabrir o'·creditó ne'céssario até 24:000$ para. pagamento do ·debito da ·uniiio .. á
. ·Prefeitura de BeBo Horizonte, proveniente' do taxas' ué -agua
e esgotos.
·
·
.
.
·
'
'
.' Sala. das Commissões, 29 de dezembro qe 1922. - Ber-nardo Monteiro.

.

'

.

'

·J..atificação

. Não tendo sido até hoje. aberto o credito. de que ·trata a
eml)nda supra; .é evidente que ~se torna necessario dar ao Go·verno nóva autorizacilo para-poder occorrer ao· pagamento. do · ·
que é devido. áquella Prefe!lurP
.·
.·
· ··
.

Parecer,
A

~·

'

.. ·-

CGmmissão é favora·····

N.

~2

Onde convier:
··
. '~' .Fica· elàvndó na Alfandega ·do Rio do Janeiro õ ~;Hnero
de despachantes aduaneiros (ar!.. 1.• o § 5• do decreto ·n. /1,057,
do _14 'de ,i ano iro d~ f ~20) · n !.nnto quanto hnst.ar, parti q aproveJlnmenl.n-rlos cnJxmros drspnchnnlrll que requororrm· .suaR .
nomeneõ~s donf.J'O elo nraw rslnholrcirlo no nrt.. :I'' do citado
doere to.

·

· '

· · ·.

Sala das sessões, 29 do rlc7.em)Jro de i 922,

'Neves,

Abclia!

'!tMti.ficaçüo.
· · . Ha lon8õs annos exerciam os cargos de éaixeiros despn-

·..-

'

I

chantes na Alfa-ndega desta Capital, alguns cidadão.s, sem: nenhuma nota em seu desabono. .
· · .
.
J;leló art. a· do deere(o 4.0~7. de i4 de janeiro .de 1920,
, foi-~hes concedida' a· preferencia para as nomeações de despachantes/ aduaneiros; desde que as requeressem dentre. do
·prazo de 60 dias, estabelecido ·no mesmo di~P<lsiUvQ •.
Os alltldídos caixeiros· despachantes requereram, de-. M·cOrdo com "(f art; s· do eilàdo decreto, suas· nomeações de
despachantes aduaneiros (art. 1•, paragraphos do citado de:creto). sendQ.aS.: mesmas ·solicitadas ao Sr. Ministro ~& !FII.zenda pela tnspécLoriá,' da Alfandega, não logrando, entretanto,
até a 1)resente data, serem nomeados.
.
· ·
··
Causando-lhe essa situação· .graves prejuízos, .pr•opuzeraín
accão .no Juizo Federal da 2• Vara, pedindo suas nomeações
e indemnização por perda·s ·e dam!ios.
.
. Os caixeiros. despachantes - com funceõcs restrictas . (nrt... .\• do .decreto n, 4.057 c .os deSipacJhantes· aduaneiroscom ·fimccões. amplas - (art. 1••. e paragraphos do r.eferido
clecreto). na:da per.cebem dos cofres. publicai>, _pelo: contrario.
depositam um afiança de 10:000$, pagam impol!lo de in!iu~
·f.t·ln ~ profissões e 'já se acham inscriptos para o P!lgllm!)nto
·do imposto de renda·,. .
·
· . - ·.· ·
. Nenhuma difficuldadc· traz ao Gove!'llo a·· nomeação dos
reclamantes, visto que .o § z• do art. t• do alludido decreto
.o autoriza 'a fixar como l·hc aprouver, p numero de deSipa.chimtes ·aduaneiros em cada Alfandega·.
· . ·· .
· "· ·.'
·
Ora, no intuito de conjugar os interes.ses dos prejudicadoo com os da Fazenda Nacional, evitando maiores encargos ·
-~ j)'ara .li Thesouro,. e, ·ao mesmo tempo; tra.zendo . para. .o Th~
souro U!ll .dep,osit.Q immediafo de cento e .tantos contos_ de réts,
-além de unia contribu iclio annulll de mais· de i O:OOOtl!; com. o ·
·'pagaiilento· dos impostos a que estlió sujeitos 'os despachante~
aduaneiros, proponho a· seguinf.e e~enda: ·
·
. ·'
··... A

'

.

Commlssfio I! eontraria:
'

• N 88

J

..

Onde convier : ·
o· !Governo manderá contàr, · cbmo de effectivo exercicio.
·· de ja.neiro .de 1917, do capitão .de corvet-a .llonorario Mano~l
· Sylvio Pereira BnpUstn, direc.tor de secclio nddldo da Secr.et.arla da Marinha, no cargo do. director de. Mcctio da Secre. fAria da Marinha, abrindo-lhe folha ele pngnmento. entrando
.em accOrdo .com o mesmo sobre o tpoagamento dos vencimentos correspondont.es · nquello tempo, ficando relev~rl~ qualquer
prcsci;ipoiln r.m que hajam incorrido og seus dn•cttos o ·poflondo abrir nA ncccssnrios ercditos .
. Sala das scssõee, 29 do cte1.embro de 1922, ~ ]!;11.sebio àe

A.ndrade.

:·I.~

J' . ÃNNAES

·'

'

l>.o SiiNADÕ'

j

lusti{icaçlo

' . A presente ..emend!l ~ri} ta de 'amparar um vethõ fU!lCCÍO•
nnrw da Repubhoa que vem pt•eslando servicos desdo o inicio·
da RepubUoa, tendo prestadº relevantes serviços durante o· pe- ·
riodo da revolta dc 1893, pelos quaes foram-lhe concedidas
as honras de major ·honorarlo do. Exercito, identlcos favores
toram concedidos ao Dr. Hllario · de Oouvêa e a outros que
como o referido funccionnrlo foram demitidos ·arbitrariamente.
.
,
la.ooresce ser um velho republicano, o que parece de justl.Q.,.,
' . '
~
;'
Sala das eessõo, 21l de dezembro de 19.\Íi, - Ettstbio d~ ·
..

And~tlflt,

(Ac~mpanhiJ· !IITI

··

·

.

, . .·· ····

memorial.)
..... ·

'

·MEl\lORL\L · ..
'I

. Exmo. Sr. Presidente da Commissi'ío de. .l)'inanca~ do SoFederal e Exmos. Srs .. dignos ,Membros: . · . •.
.
I' iO art, 131 dn lei n. 3. 232, de 5 de janeiro d~ tilt'7,
man!lando addir o capitão de corveta. honorario 1\fanoel Sylvlo
· Pereira Baptista .no cargo de director de secção da Secretarill .
·- ~- •Marinha, nenhuma restrlcçi\o oppoz e autorizou a abrir. os ·
~ necessarlos cre<lito\9,
·
· · · · · 1.
.,
- .. · · Ora, aos addidos que fortim rcc'onb-ecfdos com direito aos
carros, foram pasos todos os vencimentos do tempo que foram
afaatadoP. do emprego até o reconheelniento pela lei que os
tornou nddldos. .
_ -.• · .
· .
:o Congresso .querendo esclarecer mais o .pens~meil~o do
le!glslador pelo art, 116, da lei n. 4.242, de 5 de janeiro
·â.e iOlH, tornou extensiva ~ao .peticionario a j:llsposloilo .XL
do art, 162 da lei n. 3.45-i. de 6 de Janeiro. de 1918, que
· pede yenia para transcrev-er.
. , ··
~ado

.

''

N. 83

Onde éonvier :
·· ·
-...
.
.Ari. . .Fica revigorado ó disposto' no art. 116 ~a· lei
n. 4.24.2, de_~6 ele janeiro d'e.192t.
· _· . _. ·
·
· Sala da~ sessôes, 21 de ilezembro de 1921.·.-;_, Eusebiõ de
An4radt.

·

_. .

.
'

J.mUficação

.

_.

: ,_
,·

•-, ' .

..

.A emenda :prorogO: o prazo para que o· ~Governo poS!Ia en#.rar em accllrdo com o caniUio de corveta, honorario Manoel
Sylvlo Pereira Baptista, director do seccito nddido da Secre.
· tnria da Mari-nha e que ficou extonsivn ao mesmo a disposioi\o
de n. XL, do nrt. t 62, da lei n. 3. -HH. do 6 elo janeiro de
1!118, que est.nt.un. o Reguintc: ·.
· .
.Art; 102. iFica o GoYcmo nut.orizndo:
XL. A mandar conlnr como. de :cffcclivd cxcrcicio. o tempo
décorrido entre a demissiío e reintegração, nos il de abril de

•

.. . :ailsaJo. ªM ,30 PE rillzEjjilliio DE til22, ·
..... ~
1.QU, dõ. Dr.~. ·Hilario

,1~

~

de Gouvên, no cargo de prõfessõr cathedrntiéó da. Faculdade de 1\!edieina do Rio de JnneirP, abrindo folha de p(l!nmenlo, podendo eritrnr em nccOrdo com o
mesmo sobre . o pn8nmento . c · Yenclmentps. corre&pondenfcs
áquelle tempo, ficando relevada qualquer prcscripção .em que
hajam incorrido os seus dircitoR e podendo abrir os neces.,.
sari?s credtt:os,
'
I

'

-

A IOotrimissíio àpi:iia esta emenda.

·•

ICômo VV, EExs. verificam, trata-se de autorizar o ac\ c"rdo e de reconlhecimento de direitos.
.
De conformidade com a doutrina exposLa do ;p.rocesso que
·
foi julgado legal pelo Tribunal de .Contas; no qual se executou
a nutorizaciio que me 6. extensiva, a !Douta Procuradoria da.
· Fazenda 'Publica . cspendeu ,o. conceito de haver na mesma
. duas· pnrtes dist.inetas: uma facultativa e outra imperativa,
. que é a· que releva' qualquer preseripcão cm que haja incorrido os respl,lctivos direitos .. De accOrdo com o douta opinião
fez.!.se, o aceOrd.o com o Dr. Hilario de Gouvêa c lavrou-se o
decreto nos termos da disposjoiio leglsllüiva.
, Entretanto, para o peticionarlo o Governo transacto
· entendeu que cSÓ havia no dispositivo a parte facultativa, e
que podia usar,- se entendesse e assim :pensando deixou o caso
sem solucilo, isto il; nada resolvendo.
·
.
·Como nestes trcs dias o actual !Governo diante da si·tuaçilo prsmcnle do T.heSQuro não possa resolver sobre o ac.:.
cOrda, nesta situactlo penosa-vem o petlclonario recorrer para/
a ben~volencia da douta Commissão do Financns do Senado •
Federal, para tornar imp(.lrativa ·a part.c que é facultativa da
.disposlcllo, para nllo- ter que aborrecer todo• os annos os iilustres membros desta douta ··Commlssão, afim de renovar a
nutorizacllo que -me foi extensiva.
;
' · Rio .de Janeiro, 28 de dezembro de 1922, ..:.. Manoel Sylvio Pe1•eii'a Baptista ,
.
·· .
.
c

' Parecer ,
,.
Esta emenda .está preJudicada.
N, 84

Onde con\•ier:
.«Art.
A pensão ospecinl concnrJirla ·li viuva rle Ben"
Jnmm Const.ant. Bof,{llho· de Magalhães. 8 que o nrt. H5, do
clecrc.to n. 4. 555, do 1O rle "'fl'Ooto. do ·1922 ( qu.e !Jrevl? .ll'.l despe:as publica.~ 110 actual e:vercicin) .mandara rcvorter, emquanto solteim, a D. Arncy Conslnnt Botelho de 1\Ingalh!ies,
s~rn prejuízo dos montcpios civil e militar, deve ser paga ll:

.

...

'

..

',

.·

.

'

Memoria~

S.' Francisco, 24 ·dé outubro de i922.
'

·'·.

··•

·.

· Ex mo: Sr. Senador Dr. l!,clippe Schmidt:
Respeitosas saudações :
. Correspondendo nos nobres desejos de v. Ex., ·mais de
. uma vez expressos no sentido de ·reparar a, seria injustiça de
que temos sido victimas desde que fomos nomeados para:·a
, Alfandega desta cidade, pedimos venia .para dirigir a. v. Ex ..
a ·presente exposição, acompauhada. dos ·inclusos quadros comparativos que: bem elucidam o assumpto e .demonstram ooin
a forca probante ~os algarismos; ~ plauo inferior. em que nos
encontt'amos relatlVamente a vencimentos. ·
Serviu-nos de base para esse confronto a Alfandega cm
Flor:ianopolis, cujos empregados, estando sujeito$ ás mes-'
mas· condições economicas que os da Alfandega de S. Francisco, são remunerados com vencimentos razoaveis qué, en. tretanto, ascendem ao dobro quasi do que percebem· os desta
·
· ,
. ·
·
ultima reparticão.
· ~empre constituiu nesse escopo obt.er ·. equipa_ràciío. de
vencimentos aos dos nossos co!Jegas de Flormnopohs,· atlendendo ás c.ircumstancias de -identidade· de .cathegorias e: de
situaciio. economica. · · ·
·
·. ·
. -·
. .
. :Esta resulta de estarem ambas as repartições .IocaÚzada~
no .mesmo Estado, podendo-se affirmar que em . S. Franciséo
a vida li mais cara; aquella se demonstra cotejando; com .os
'·
de nossos •collegas de Florianopolis, os nossos ·ordenados - · /
iguaes para os escripturarios . - classe esta que -serve -de ' •
base para a calhegoria das repartições, visto constituir o quadro propriamente dito de funccionarios.de Fazenda .. ·.... -.
Para. conseguirmos .essa equiparação de vencimentos, .só
ha um meio.: a elevacão da· pc_rcentagem desta Alfandega parn
8,5287 o/o, conservada a !otaçao actual de 468:000$000.
. Uma simples proporçao _demonstra. que .sómente com .essa·
percentagem obtere'mos , .tão ·almejada e justa equiparnçii.o,
pois sendo_ identicos os nossos ordenados, o que nos falta, para
esse resultado, é tornar tambem identico o válor ·de nossas
quoL9,s.
.
· ·
··
Ora, a quóta official da Alfandega de Florianopolis é de
20$532, a.o passo que a .nossa é apenas de ·6$498, Para alcançarmos ·aquella. importancia temos de formular a seguinte
proporção: ··
·
.
6.498:20.532:2.6992 o/o (nessa p'ercentageÍn .actual:. X.' Vn"Jor de X.= 8.5287 o/o • .:
··
·. ·
· .
·
A prova dos algarismos é insophisma.v'el e déixa patente
· n inferioridade da nossli situaciio,. relativamente a .outros coilegas, sobre os quaes não pesam os encargos 'qu_e temos sobre
nossos hombros.
.
.
.
.
·
E' precis·o para nossa ,justificativa qu,e declaremos o seguinte a v. Ex. : a Alfandega de Florinnopolis quasi que s6
se incumbe. do servico dn impoJ•tação, visto estar situada na
capit.al do Estado, onde funcciona a Delegacia Fiscal. n cujo
cargo estão os demais e mult.i·ploR servicos, em S. Francisco nccumulados pela· Alfitlldegn, como. Re.iam: Caixa· Ecçmomica, arrec11.dacão (lo outros· impostos nl.~m dos de importaorto,
serv!co de pagamento a diversos ministerios, etc.· etc. O

·.

'
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Oxpedicnló ÍlêS!a repartição . é, pOl' ÍSSÓ mesmo, VO!lUOSÍSSÍMO ·
n complexa a cscripturaciio, sendo a de partidas dobradas ex. hg.ustiva, ao passo que na Alfandega de Florianopolis tudo
isso é simples c diminuto.
Accrcsccntc-se a ·essa desproporcionalidade a que rcsulln de numero de empregados: Já, dous conferentes, quulro
primeiros c seis segundos cscripturarios: aqui tres primeiros
e quatro segundos escripturarios, não havendo a classe de
conferent~s e sendo que um do.s . ·primeiros· escripturarios
nunca vem a esta Alfandega, permaneoondo no Estado do
Paraná até hoje, no exercício de uma commissiio.
Somos obrigados a trabalhar ·fóra das horas do expediente para trazermos o serviço em dia, conforme ·poderá informar o Sr • inspector desta Alfandega, si V. Ex. quizer obter
uma informação official para corroborar as nossas affirmatlvas. ·.
,
· Sabemos que degradante ·é · o trabalho daquelle que . só ~
pelo int.eresse mercantil trabalha. Por isso, apezar de tudo, ·
cumprimos o nosso dever de patriotas, arcando com as maiO·•
res difficuldades.
.
. Não menos desolador, porém, é nos sentit•mos · tratados
com desigualdade, vendo que para nós é .a Patria madràsta,
verificando muitas vezes quo, nem ao menos,. nos é permi tf.idó offerecer nos nossos filhos o conforto que nãô fnlfn em ·'
casa de qualquer estivador ou operaria braçal. . · · .
·.
· V, Ex. comprehende que, é este um clamor insopitavel
de nossas almas, som que tenhamos o intuito de querer a
alguem attribuir os nossos males. . .
Foram t.alvez estes oriundos de um equivoco perpetrado
om 1908, ao tempo em que foi restabeleciâa esta Alf~ndega,
quando se tratou, no Congresso, de organizar a respect.iva ·tabaila ,;;.. equivoco que se perpetl!OU nas sub~equentes lei.s de
orçament.o, apezar i:los nossos. reiterados pedtdos de demons- ·
trações relattvas á. precaridadr da nossa situação, em consequencia desse .vicio. de origem.
.
.
· Nessas condícões nifo puderam os ·grandes benefícios da ·
tabolla ido iada pelo. Sr. Senador .Toiío Lyra, a quem nesl·a occasião nos dirigimos, tit•ar-nos da contingencia dolorosa c-,. cousa deploravell - veio collocar-nos cm nível .inferior a
·empregados subalternos da mesma rcparlicão, que nos siío
hierarchicament~ subordinados, e que certamente constitue
um gravíssimo entrave á disciplina, além dos .penosos effeitos moraes que nos occasiona esse facto verdadeh•nmente estranho. ·
.
O quadro n. 2 é, a esse respoito,.pei'feitament.e elucidaUvo.\
.Os primeiros escri!ll.urarios . ql.le são) os funccionarios
mata graduados desta Alfandega, dentre os . quaes sabem -os
· inspectores interinos, percebem muito menos que o commnndante dos guardas c que O'·proprio machinista da lancha, este.
com 408$, aquclle com 510$, no passo que um 1• cscripturnrio tem ~penas 375$069. E' flagrante a disparidade I
.
.
Imagmc V. Ex. o cumulo: O ac! ual commandanto dos
guardas foi nomeado para esse cargo pelo· 1' escrip!.urario .
Alfredo Vieira dn Silva,-quando no cxercicio de inspector interino.
. _
·
.
Os segundos escripturnrios que, na ordem hierarchica,
vêm logo depois dos primeiros, t_am me,!lores vencimentos do
que os guardas e do que o proprto patrao da lnncha, aquelles

. ''
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com 340$, esle-com 313$500 o um 2• escriptw·ariÔ apenas- com
287f975. E' desolador!
·
Onde, porém, o ·contraste é mais violento, é no conft•onto
entt•e os vencimentos do guarda~mór e os de commandante
dos guardas, seu subordinado immediato.
. .
E' crivei qull o primeiro percebendo -1.86$3(i8 tenha o
segundo 510$000 'I
.
Julgatnos absolutamente desnecessario insistirmos na demonstracão dessas disparidades .. · ·
.
.·
· .. c O que íica dito é sufficiente i)at·a levar ao espírito equanime de V .. Ex. n convicção de que é urgente, é inteiramente
imprescindível dar uma ·soluçi).o a esto nosso caso c tal solução só é possível com ,a· eliminação do vicio de m·igem a
que nos referimos linhas acima, isto é, a· olcvaçiio da percentagem actual desta Alfandega para 8, 528.% que nos dará -..
vencimentos iguaes aos dos nossos .. collegas de l!'lorianopolis. .
.. !\lesmo assim a dislillridade no seio da. repat•tição cou- ·
imuará; porque com a .porcentagem de 8,5287 %, !\· quota
official, ~arissimamente excedida, será de 20$532. .·
Ora um .2• esct'ipturario. pet·ceberá ontiio 44(i.li24 (ordenado 133$333 + porcentagem 8 quotas a 20$532 - 164$256
+ gratificação . tabella Lyra ..,.. 149$035), ao passo que o
commandante dos ·guardas, de cathegoria inferior, conlmuará
com os seus 510' mensaes.
, ·
Não ol.lslanle, si formos aLLemlidos no que ora. solicilltmos, a nossa situação se modificat•á um pouco .para melhor,
immediataménte, e nós aguat·damos a gt•ande · reforma que
tem por fim a unificação da classe -pat'a fazer éom que desapparecam. esses contrastes. vexatorios e dolorosos boje constatados.
· .
·
,
Muito confiamos na proteccão e boa vontade de V. Ex.,
esperando conseguirmos que seja consignado na lei de orçamento da despeza em discussao no Congt•esso, o augmento
para 8,5287 o/o da pot·ccntngem desta Alfandega~
•
Queira V. Ex, acceilar, com os nossos agradecimentos, e
penlior da nossa reslleilosa considera()ão e os votos que fazemos a Deus pela fo icidade pessoal de v, Ex.·
·
Ãdimadores ))atr. crs •. obrigs., ~ Jaume Bt•iC'io Gui.
lhon. ,_ Alfredo Vieira da Silva, 1• escripturario. ,..- Cm..Zos
AloJ1,9 Bricltele, t• dilo. - Jllarcial Faria ela Veiga, 2" dito.
- :\i•naldo Claro de S. Braga, 2• dito. - Lae1•t. Wanderleu
Navai'I'O. Lins - PecJuillo Ganella, 2' dito. - JoaqU'int Josrí
~

I.

,.

'

'

Silveira JuniOJ'. - Ezequiel Hm•minio Maia. - Vi1•o·iUo A!t- (
yusto Nob1•eya . .,.- Alvaro JIO!•eno ele S. T!liago, - Joa(JU11l~ · ·
José Gonçalves.,_ Leoca.clio Nicolau Taval·.es, . continuo.

-

·Iiii

·· - Onde convier :
'Art.
Os funccionario;~ que no tempo da lei n. 3.000,
de 8 de janeiro de 1916, já· vinham exercendo logare8 em
. commissiio e- que !'oram declarados addidos em vit·tude de
disposição dessa lei, podm•ão contribuir pa1•n o montepio
dos funccionat•ios publieos, uma vez que continuem em oxot·-.
cicio de funccões publicas· e se sujeitem oo. pagamento dos
con;ri~ui()Ões desr;le \\ ~~~~!\·llm quQ f.o~am d~o!J.m~gos !lç!9j!!o§
""",.Q§._làltt~{o,

--· -·~---·-- ·.
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Justificação · . ...

;

__

· A lei· orcamentnria de 1916 supprimiu vnrios .loguros,

nninda:ndo addir os seus serventuarios. Alguns desses ('Jlt•s·o,;,
. embora de natureza effectivos, eram proVJidos em corilmis,;flo.
·A lei, porém, mandàndo c.onservar addidos os seus ileton"
tores, ipso facto reconheceu-lhes o caracter de .effeel,ivos. e,
-portanto, lhes deviam. ser assegurados todos os direi lo;-;
inherentes á qualidade . de. effeetivos. Entre este~ ·direitós
está o do contribuir para o .montep,io, unico .patrimonio que·
um humilde funocionarió pôde legar á sua .família.
A medida consignada na emenda é, pois, de toda a juslicu.

•

!

Parecer.·
A Commis~il.O apoia a emenda.
·.Onde convier:
Art. Os expedidores de 1' e 2' classes do Diario 01/'-idal
ficam equiparados nos. se.us. venciipentoá .aos .empreiados: .d!l.
iguaes classes do .Diario Off.icia~, fazendo-se as noo'esllarias
correcções nas respectivas verbas .e tabellas. . · ·
·
Justificação

Art. :t:21, §·5• da lei n... 4.242, de 5 de janeiro de :1.921:
· _Ein hypothese nenhuma e s_ob qual9uer pretexto que
seja, !lT!ipregado.s de uma classe ou. categoria perceberão V(mclmentos · maiores que outros da mesma classe ou categoria; .
· · "A prêsente emenda visá equiparar os ·seus veneimentoll·
'•de accôrdo cóm o texto da lei acima citadap .sem augmento ·
de ·ctespesas,. tir!ando~se da verba "Serviços extraordinarios·
Empregados :avul~os, .etc."; o quantum necessa~io.
· · Sala das sessões, 29.· de .dezembro de 1922. - Irine~
·Machado.

·Parecer •·
·• A. Commissão é contraria.

.

N. 87 .
.
Emenda n .... · . .
.
·.. .
.
.
.são ·extensivas .á Caixa de Soocorroi; do Pessoal Maritimo
da .Saude . Publica · da .. Capital . Federal, as vantagens do ar;.
· tigo 171; da·lei n. 3.454, de 6 de janeiro de· 1918.
· . . . Legislac;ão citada: ·
.
.
. .
.
Art. 71. E' permittido aos funccionarios civis federaes, ·
·activos ou inacbivos, aos milita~es e aos operarias e diaristas
da União que fizerem parte de .associac;ões. e. cai:~J:as benefi~
centos constituidas .pelas. propriàs classes, e ''<te· sociedades
cooperativas de··credito, constituidas de accôrdo Cdm o decreto
n: .1 .. 037, de 5 de ja_neiro de .1900, consignar ·mensalmente·
a.. estaS" ·instituições .até dois terços dos seus·· ordenados ou
diarlas :parà J)Ugamento das contribuições e· compromissos· a
que. se obri'sarem ·para. com· as mesmas associações e caixas,
P.~; ~ór~a :~!!f~e~p~o~iv9~ e~~t!ltgk·: ~ .; -~ .. . :·· " ·. :·. · .. .· . ' :.. ..~
•'
•. '' -: .'4
.- .
'

'
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Justificação

A' Caixa de SoccÓrros do Pessoal Maribimo da Saude Pti.:.
!Jlica da Capital Federal, fundada com o fim exclusivo do .sti
beneficiar· aos seus associados, pequenos servidores do Estado, libertando-os de- usurlis.
A emenda não traz· onus ao Thesouro, fazendo apenas
justiça. a· uma associação de classe. ·
.
,Em 29_ de.dezembro d~ 1922. -Affonso Camaruo.
Par.e.éer

A Commissão acceita a emenda.
N."l!S

'

.
.
.
São equij)aradas ás locações verbaes a que se refere · o
art. 1• da -nova lei sobre locaoões, os arrendamentos firmados
anteriormente á lei n. 4.403, de 22 de dezembro de 1921 qlle
terminarem dentro do prazo de oito mezes, pagando-se no
Thesouro Federal o sello proporcional ao tempo que assim
prorogado. ,
·· . ·
· · ·.
·.
Saia· das sessões, 27 de dezembro· de 1922. -Je1·onrumo·
~

'

-

Monteiro •
."

.

.·•

Justificação

Não é justo. que os Poderes Publicos venham ao encontro
dos inquilinos'sem contracto .a deixe ao desamparo aquelles
cujos êontractos ·firmados antes da lel do inquilinato terminam agora:.· ·
· ·
· · · · ·· · ·
··
.t§ .razões. que ha para livrar da ganancia dos .propriotarios os inqwilinqs sem contractos são as mesmas que. militam·
a favor daquelles cujos contractos tevminam nesta calamitosa. emergencia;. ·
.
.. . .. . .
.
Que se cumpram inteiramente os contractos feitos depois
da lei do inquilinato, pois- que as partes co·ntractantes
deviam
con!,1ecer a· ~i tua cão, ·mas' que· se ampare 1• o· tnquilin·o que vê ,
o· seu contracto findar. neste momento· angUstioso, ·contracto·
firmado anteriormente á · lei, muitos · annos · talvez antes:.
quando siquer não se. suspeitava que se podasse êhegar ú
situação· actual'. · · ·
·
· ·· ' ·
· ·
·· . E' justo que durante· estes f8 mezes os inqUillnos:. pela·:
Lemiinaofio de· seus contraétos fiquem equiparados aos 4nquilinos · de "làcaçiSes · verbaes; ·
· ··
Parecer·

A Commisslio. .acceita. para projecto
á ·:parte. : ·
.
'
'

1•••

J

'

"

.

Onde convier: -,. ·
f.• Ficà restabeleoÚia a classe dos officiaes aduaneiros da ·
n'!lpublion; :extincta.. pelO' decreto do Executivo. n. i5.220; de:
20 · de. ·dezembro de 1Jl2_i; aprove,itados 50 -~ dg~- raar~as· d~~t .
·~

.,

•

/
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N.

no

Onde convier:
O Governo é aulorizad'l a incluir as letras hypothecarias
emiltidas por !Jancos instiluidus em virtude do ·aoto's federaes
entre os que gosam clc vanl.agcnnonccdidas ás letras dos ban~
cus esladuacs mencionados na lei n. 4. 567, do 24 de agosto
do anuo cor1 ente.
·
· Sala das sessões, 20 drJ dcEcmbro de 1922• ..:.. l1·irwu Ma~
c/w(to.
Justi(ico.(ltlo

Não é ,justo ·que um banco funccionando ha longos annos
não gosc das vantagens concedidas a. outros estabeleCimentos
congeneres, cm vh·turle d~: lei n. 4. 567, do 24 de agosto do
corrente· anno. Ao Governo compele conhecer do. credito dos
alludidos !Juncos c, por i~~o. a emenda acima não traz sinão
vun!agcns para a adminialracão publica.

A Commis~ão opina qwJ constitua projecto ·IÍ ·IJarle,

N. G7
Emenda - Para 192:3.
Ycrlm '17•- All'andesus- Ditih•iclu li'ederal:
Peswal:
Onde :;e tli~: 2'ra/Jalhtttloi~es a 5$000 cliat•ios
Sai'Vl!'lltr.s de JM'lm•ia a 5~000 diarios, 97.
li

n,

diga..sc:

.:

J uslif iCli!~Ü.o

Com a. passagem das capataz•ias para o Cáes do Porto, 'ls

97 trabalhadores .da all'andega passarão o servir na portaria,

de onde siio
thesouraria,
funccões de
Rio, 29

requisitados ·pa.ra os serviços do gabinete, secÇões,
'protooollo, etc., etc.;· .para desempenharem as
se1•ventes .·
'
do dezembro
de :1923 - Paulo de Fronlin.

Pal't1Cer
A Commissão apoia a emenda.
0·.

. N. 92
.\11~

/

funcciuna!'ios feJeJ•aes que, cnlrc dous periodos da

scJ•Vil;u,;. l't•d,n•a!•s, muiot· cada qual de 10 annos consecutivos,
tiveJ• Pl'tisl.udo, a quulqunr Eslado ou ao Di~l.rictu Federal sOJ'-

Yii;Os· puhlicos - sorá, paru ot'feito de aposentadoria fedot•al,
contudo, Lambem, o l.emp•'l até tres annos, desses servicos estaduaes ou ao Districl o Feclernl.
·
. .
.. ·· ·
1
j3.--Jol. .XII~ ...~
!!
~

•

~
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Justificação

A emenda rc~olvc· casos concrcl.os de toda a ,justiça:
. Úio de -J-aneiro, 29 de dezembro de f922. - Paulo dc

Fru11tin.

I

'

Pm•cccr

A Commissuo acceiLa para projecto especial.
N. 83

. Parecer

A Commissão acceita a emenda.
''•

N. Si

Os ministros do Tribur.al de CqnLas, representantes . do
Ministerio Publico, adjuntos e auditores terão annualmente 60
di'as de férias. ·
·
·
'

'•,

· Jústi{icação
. .
.·

Esla emenda se justifica flagrantem~;~nte pela equi-paração
cm que se .encontram os membros do Tribunal e os do Poder
Judiciaria e Justiça Militar. .
·
Rio de Janeiro, 29 rle dezembro de .1922. - rP{lulo dc
F1•ontín.

Parecer

•

A Commissão ucceHa a emenda •

...

. N. .70 ' .

· A.ó nl'l. 7o, ..in~flnç _:. AcerescenLe:-se i "l!"ica o Governo
n.uloyizudo ·a .abrir .os· necessarios .creditas nara. a cunhagem
.das ~·eferidas moedas".
·
.'
I

·-

•

•

l'i. 70 A

...- · Ao arL. 15 -Depois de "lei", diga-se: "e regulamentos",
supprimiudo-sc as palavras "regulamentos ou".
·
N. 70 B

.

Arl. 19 - SubsHLua-se pelo seguinte:
:'Todos os veucim1ml.os, gratificações, a,iudas de custo e
quaesquer Oijtras despezas com pessoal ou commissões no estr·angeiro, serão pagas ao cambio de 27 d. por mil réis."
N. 70 C

Ao arL. 20 - Substitua-se assim:
"O Governo reduzirá ao rninimo o emprego tios aulomovcis nas diversas reparli1;Õefi o servicos publicas."
.
.

.
Aos arls. 22 e 25 -

...

N. 70 D

Supp1·imam-sc .
1\'. 70 E

Ao art. 30 - Supprima-se.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1922. -

F1•ontin.

Paulo de.

Parecer

A Commissão acceita a emenda.
/

.Fica em vigor o art. 25 do .decreto n. 4:555, de iO d11
agosto de 1922. - Eloy rle Souza .
.ru sti(icaçao
O artigo acima mencionado autoriza o Governo a abrir
o necessario credito .pa:;:·,t pagamento d·os vencimentos que
deixou de receber o 3" oJ'l'Jcia-1 da Secretaria de Justiça e Negocias Interiores, Auguotu Leal Coelho da. Rosa, durante o
tempo em que esteve, cm commissã·o, no Departamento .do
Alto Purús, no Tcrritorio do Acre.
·
O Congresso Nacional já reconheceu o direiLo que as~
siste ao mesmo funccionario, conforme se vê da rodaccão do
cilad.o UJ't. 2~,.do decreto 11. L 5á5, de 10 de agosto de 1922,
' Pa1'ecer

li. Commissüu apoi!l a emenda.
I

, • ..,,,.. ..
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onde convier:
Fica o Poder ExccuLivn autorizado a crenr a Assistencia
Medica na. Casa da Moeda, ·: a regulamenlat• o respectivo serviço.

Sala das sessões, 29

chado.

dtl

llczcrnbro de 1922. -

lrinéu •llct·
.•

Justificação

A medida aLLende a tuno necessidade.

A organização desse sr;~rviço beneficiará o operariado da

Casa da Moeda.

Sala das sessões, 29 dn drJzcmbro de 1922. -

citado.

I·. •

Irineu Ma·
·

Parecer
A Commissão é contrai'ia.
N. 98
Onde convict·:
O Gol'cmo adoplat·á. a partir da rlalu t.!csla .lei, o regímen das l.arcfas pat•a cl'l'eil.o do pagumrmlo do pe·ssoal cmprrJgndo no servir;o nocturno. do Diario 0{/'icial, fixando como
uma tat•cfa 96 paginas de qualquer das folhas diarias alli
confeccionadas.
Ju.s l i{'icaí;ão ;

.T;i estando adoptado c, regimen da;; tarefas pal'il )Jagado exce~so de serviço a diversas cls.sses de empr·es:ados, ,; .justo que se í'arJa ·extensivo ás demais classes, evitando, assim, que seja applicado o JH;ocesso das '\'l'alifb:n:'í~s •
. arbitr·adas pela administrar;.ão, muit~s vezes com desvan'agens pam o era r i c publico.
·
Sala das sessõej, 29 de dezembro de 1922. - boJ..neu
Jiachar.lo.
menlr•

l'arecel•

I

A Gommissüo é contraria.

N.

99

Arl. ' .J?icam elevados de 30 o/o todos os direitos ii impostos sobre 111'mas o municões.
ltto~li('icação

Grande é " numel'O tlo solicitaç(íes que c·hegarn. dinria~
mente a•J Mini~lerin ria Guerra, ,pedindo autorização para
dc~pucho de armas 'e munições.
·
,.
·
Sendo prohibido pelo Codigo Penal o uso de armas, d
~mgmonlo pi•oposto não tem caracter odioso.
.
Sala ~las scs§úe~, ~J! qe. ~~C.zQm!m~ d!l. 1~2g •. - b:í71ett
J[açL~Ed.o.
. .. _

,.. • SESSÃ_Q E~t 30,DE DEZilMllRQ DE 1922 -:~
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I
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l

i

.Pertence á rcccHn. A Com missão é contraria.
N. 100
Onde convier:
O;; rlinristas ou mensnlistns das All'andegas, que tiverem
mai·s ele dez annos de serviço e concurso de 1' cnLrancin para
oargos de fazenda, bem como outros requisitos legaes,·. sei·ão ·
nproveitados. cliJ prel'el'encia. nas vagas de '•" cscript.urariü
que se verificarem no quadro das repurtiçõe~ onde sirvam,
sendo immedintamente extincioR, depois de seu 'aproveita~
r11ento naquolleg cargos, os Jogares ·que exel'çnm, ;;i j(t o não
es!iYcrem.
Sala das sessões,. 29 de dezembro de 1922. - Eusebio de

.Andrade.

·

Trnta-so de uma medida de mais rigorosa ·.iustica. Ha
entre os fliaristas ou mensalist.ás que trabalham nas Alfandegas. mocos oompr.l.entos, curu cuncurso e todos os l'equisilos
R.Xigido~ por lei. qur. fazem actualmen'e serviço de escript.urario, dando-lhe cabal desempenho, sem que possam, enlrr.•tanlo, sei'. ·nomeados, em virtude do aproveitnmrnto ohrigatorio dos addidos. '.
,
Sendo, porém, muitos rlclles trabalhadorc~ exf.incf.os e que
são conservados por terem mais de dez annos de ser\'iço, é
de toda equidade aproveil.al-os, de preferencia, nas vagas de
.t• escriptprario nas. alfandegas onde 8il'vam.
Esta emenda. portanto; não prejurlica o aproveitamento
dos adrlidos e, além de .insta, (., como se verifica, uma eco~
nomia para o Governo.
·
Sala dns sessões, 29 de dezembro de 1922. -Eusebio .-ze
Andrade.
·

Parecer
A Commissão acceita para pro,iect.o á parte. ·
N. 101
Onde convier:
Substitua-se o parngrapho unico do art. 78, do ctecr11tD .
15.770, de 1 de novembro de 1922, pelo seguinte:
"Não rstão su,ieit.r\s a 11enas disciplinares os ministros,
nuditor11s, representantes do min is i erio çubliro e seus nd.,iunt.os,"
·
1•'

lusti[icação
(

~

.

O anterior J'ognlamr.nlo cjo Tribunal rir. Contas, rlerret.o
n. 1!!. 868, dr. 12 do novr.m hro de 19·1 9, esi nt.uia no ~ou nrf.igo 78. § ::l": " Não estão su.ieit.M n penas rli~ciplinarl!s os
mini~f.ros, clirrctores,. rcpr•)~entantr.s do ministerio publico e
·
.
adJuntos. "

A lei n. <1.. 555, de 10 dr ag·o>to ele 1922 '(lei cJé 'emer-

rrcncia) no seu arL 12.1;, anln!'izn11 o noverno a rever o deet•olo n. 13.868, medinnl.e rlr!I.CJ.•míilndas bases .. Na outorga
ll'!!islativa não ha uma só palavra qne justifique a modifica\;:io do antigo rcgularncnto pnl'a n fim de crl?nt·. penas disciplinares. O Governo, portanto, exorbitou da sua. esphern rle
acç;io constitucional. l.ranspondo n campo da matcria.,propriamente regulamentar para usurpar al.l.rihuições que a nossa
lei cxtli'cssamcnl.e nttribuo' ao Poder Legislativo. St) cm um
regímen ele despotismo· se comprehende que o Poder Execuf,ivo tenha a faculdade de estabelecer penas. No Brasil, .
porém, sempre que o Governo pretende ferir ou cercear em
regulamentos a ·ae()ão individual elo· cidadão" on tio funccionario, não faltou . n~m faltará. jamai~ o ampnro dos outro~ ,
poderes. 'E'' esle amparo que a emenda espera do· Congresso
Nacional. ·
·
.
'Sala das sessões, 29 de dezembro de 1922. - Paulo rle

I

I

'
•

Frontin,

Pm•ecer
À Commissiio apoia esta emenda.

N.

'·

.,.

102

.\

Accroscente-se onde convier:
. Fica cxtemivo aos auditores rio Tribunal ·de Contas a
disposição contida no pa~agrapho unico. do arf,;. 22 do ~e
croto n. 15. 770, do 1 de novembro de -1922. - que diz:
"Os representantes do miuisterio · publico e seus auxiliares
não poderão exercer a advocacia em causas que entendam
com a Fazenda Nacional.
·
.Tusti(ícação

São funccões' dos auditores do Tribunal de Contas: relatar tomada de contas P. substituir, eventualmente. ministros,
mas suas faltas e impedimentos.
··
Ora. o exemplo do que é facultado aos audjtoros rle Marinha dr Guerra - qun estão privado~ só de advogar no fõro
criminal e· ouo fnnccionam como ,juizes technicos JlOS conselhos de ,justiça militar. e. no Supretl)o. Tr,ibunnl M!htnr. como
substif,utos f.ambem oventuao~ dos mm1stros. nada Impede quB
os rer.~ridns nndi!ores rlo Tribunal de Coiil.as .pogsam oxercr.r
a nrlvor.acia em causas que não entendam com a Fnzendn 'Pnhlicn Federal.
Rio, 29 de rlczembro de f922. - Paulo de F!•Qntin

Pm•ecer
Pro,iudionrtn

por

!I~VIlr optr~

!rtenticn. ..

-

•

I

•
•
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., .N. 103
Accrcscent.o-sc, onde convier: .
1\rL.
As pcrcc'ntugens relativas aos proctuctos a pagar.
no caso do art .. 93. do regulamento de consumo pertencem ;\
collectoria da zona da procedencia.
·
Sala das sessões, 23 de novembro de 1922. -lo4o Elvsio.
--Joaquim Bandeira.
_,
N. 18

A percentagem aos 'collectores e escrivães é sempre de
vida a ossos funccionarios, mesmo nos casos em que os contribuintes paguem as estampilhas na~ delegacias, comei faculta o art. 93 do regulamento do consúmo.
'

I

•

Justificação.
. E.sse ar~~igo estabelece a facrildlde do· pagamento as collectorJas ou t\s delegacias. Isso traz perturbação ao set•viço o
constitue projuizo aos collectores e escl'ivães que asoim per. dem os proventos do cargo que estão exercendo e para o qual
.fo•:am nomeadoJ. ~fio se nomeia um furiccionario para um ..
cargo, para depois lhe tirar os meios de viver. E outra cousn•
não acontece, quando o contribuinte vae pagar a outra reparticão que não áquella que foi creada justamente para receber
os imp<'stos. - Gonçalves Maia.. - Salles Filho.
Souza
Filho ·

•

N. 3

Onde convier:
Fica revogado o art. 93 do regulamento do imposto de
,_ consumo, que baixou com o dec:·eto .n. 14.648, de 28 de janeiro de f921. ·
·
··
.
.
(Os usineiros c lavradores· que forem fabricantes,,. por
quaesquer processos, •le alcool rJe canna, cachaça ou ·vmhn
natural, empregando productos da· propria ou alheia lavoura,
conjuntamente, poderão remet.t.cr o producto acomparrllado de
guia, confome .modelo VIII; sem a8 respectivas estampilhas.
quando for feita a negociante por grosso, registrado.)
· Sala: cias sessões,
de novembro de 1922. _:. Henrique
Boroes. - Galdino Filho. -Joaquim. Moreira.

...

Justi(icao
A sahidn do produclo, sem o sello. difficulta a fiscalização, quando a preoccupnçãn deve ser facilit.al-n, tnntp :quanto.
possível, para quo seja mais of'ficaz.
,,.
Dn disposiciio constante elo art. 03 rlo decreto n. 14.648,
de 20 ele janeiro rlc :1 !l2t. rr.sulta que a arrccaclnçiio é infallivolmonl.e prejudicada. E n orientacão elo nctunl til.ul/tr. ela
pasl.n ·ela Pazcndn 15 df) molde n não ]Wrmitt.ir que so perca o
quo; dizem rolutorios offíeines, deixo CÍ!õ ROl' Al't'OCUfllltlO Cll'\
todos os e:'>eroioios.
··
· ·
·

..

.

t;;:.· i\.NNAES
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Demais, 6 csLrnnhnvcl que o rr.gu lamento tenhri essa clisposigão, com o odioso caracter .ele excepção, pois que poucos
Jll'Odnctos cabem nuquolle dispositivo. Por que?
Ou se .permitt.e o dci"pncho assim, para todos os produrt.os o arrecadação eahil•it lamcnlnvclmcnte; ou se deixem
oo~ productos das usinas e eng·enhos de aguardente dentro das
mesmas exigencias fiscaos que se fazem para todos os produelos sujeito ao imposi.<J àe censumo e bem depressa se vcrú
como lucrará con;· isso a arrecadação.
\.
,
Niio ó lambem justo que o que é prod,ucção ein um município do Estado figure como renda de outro.
· As pequenas collectorias do interior dos Estados, cuja
renda do imposto de consumo é quasi exclusivamente o ela
aguardente, difficilmentc se manteem na vigencia desse dispositivo de excepciio. Os ·collectores, os quaes não teein verba
pai'a ·expediente, cus toam desde o aluguel ele casa até o mais
caro livro de sua complexa· escripturação. Não · pat;ece ·justo'
que se lhes tire, assim, sem razilo plausivcl, o que constituo
a sua melhor, a sua renda quasi unica.
'faos são o~ motivos ''guc justificam a emenda, revogando
o dispositivo no nrt. 93' ®·'regulamento que baixou com o do.
croto n. H.~48, ele 25 de janeil'o de 1921.
Não tendo sido acceitas em virtude do llegimento da Cnmara dos Deputados, as apl'esoni.<J ao Senado,
Sala das sessões, 20· ele dezembro de Hl22, -:- Pau.lo de

I

F1•ontin.

Onde convier:
"Fieam os interessados autorizados a elevar até, a me- ...
tade dos seus vencimentos n consignncüo referida no art. 'i" do
decreto n. 3.234, de 5 ele ,janeiro do 19l7, relativo ;í construcção e ncqu isição de immoveis."
·

.

'

-

JustificaQão ·

E vantajosa a medida, tendo em con~idernção a alta do~
n:11teriaca e dos alugueis. .
.
Sala das sessões, em .29 de dezembro do 1922, :- Pa11lo

de F1'ontiu •

·

Parecei'

A Commissão apoia. a emenda.
N. 105

Som modificar nn 1·erbn 17' c.onslanle do nrl. 122. da· lei
n. 4,555, do 10 de agosto do corPenl.e nnno, n dotncüo da t'nbrioa - auxiliares de. escripla, - !'ica a mesma desdobrada.

·

I

piirii J)agamíinto

1i 1'icaçiio.

~oR

ncluncs fnnccionm•io;;, cm
.
Jus ti{icrtriln

ord~aoüõ

iJ grn·

Atlcnd'endo que o PI'oprio .Governo, na sua proposta rlll
uniformizaeão do;; ;Vcncinwnlos do J'unccionalismo, pu'blicnda
no Dirwio Officútl, rle .18 ur t.ler.rmbJ•o rlc 1!)2•1, amparava esses fnnccionarios com idenl.ica medida c, qne ·não tendo j)O·
ti ido aqLwlla proposl a enl.ral' em r.xecuc.\ão, o Congresso, reconhecendo justiça a esses J'unccionarios, votou uma equiparação (nrL. 23:. do orçamento ela Despnzu,) que ficou preju •
. rlicada com o vtlto opposto ao referido orçamento;
Attcndcndo que a verba rlesl.inada ao pagamento de taes
funccionarios não soffr·e em virtude desta emenda, nenhum
augmento e sómentc fica desdobrada em. ordenado e gratifiração - o que t) um corollario das merlidas propostas, tanto
pelo Governo como pelo Cong·l•esso;
AlLcnrlendo a qne se· foi o proprio Governo que propoz a
medida que faz ob,ieeLo desta emenda. não ha como reconhecer-lhe a justiça de sua effectivacão, e que o meio ha'bil para
tal fiin está na cn:enda que apresento;
·
Af,tendendo, finalmente, a que não é ,justo permanecerem
preterido~ es;;es .funccionarios, por duas vezes bem intencionalmente amparados ria sua natural aspiração, mas, que por
circumsfnucias supervenientes 'não entraram no gozo daquellas
medi elas; offercço :1 esclarecida deliberacão elo Senado a pre- '
srnte emenda.
.
·
Sahi das sessões, ·Jm 29 de dezen:bro de i 922. - Paul()
de Prontin,
Parece!'

A Commissã·o apoia a emenda .
. .N. 10G

Fica equiparado, para todos os effeitos, ao Jogar de subc\irector do 'rhcsouro Nacional o de secretario da Directoria
do Patrimonio Nacional, sendo nelle aproveitado o escripturario do Thesouro que actualmente o exerce. ·
Sala das sessões, ~m 29 de dezembro ele ·J 922. - Paulo.
de Frontin,
Ju.8ti{icnçúo

Tra'ta-sc de uma medida que não h•az augmenlo de· despeza, visto tor o secretario o mesmo vencin:ento que o subdirector o visa apenas da1; mais est.abilidnde. í1s funccões do
secretario da Directoria que, segundo n ult.ima ·reorganizaoão
levada a cffeit.o pelo decreto n. '15.210, de ·~s de qezembro
de 1ü21, ficou com nttribüições f.nes que equivalem ás dos
sub-directores elo Thesoui·o. Dar, pois, mais esLa'bilidade no
cargo da secrr.lario 1\ agir ele acctlrdo com a ordem aclministralivn no scnl.ido rio melhoramento do;; serviços r. de crcnrlhes u indispensavel t.rnr!ição·. - Assim é quo sfio effeétivos
QS secrctarios r.ln r.:onlildorin Cenl.rnl, 'Estrada de Fcl'ro Cen-

.
.

!221
t1•:-~l
CJUn

/

do Brasil, Tribunal elo Conl as e de ou trás RepãrticõeS'
lêm secretarias com trah.nlllns pl'ivativos.
Sala das sessões, cm 20 rle di~zcmbro. de 1922. - Paulo

dr: Frontin.

' ..

A .Commissão não apoia esta emenda.
N. 107

Onde convier:
Applicam-se. aos funccionarios addidos aproveitados na
'Vig~ncia da lei n. 3. 089, de 8. de janeiro de 1910-, as dispo- ·
si{lões do art. i12 da lei n. 4.242, .de 5 de janeiro de 121,
relativas a funccionarios addidos.
Justificação

A presente 'emenda já mereceu approvacão do Senado e da
Gamara, como se vê do art. 224 do areamento vétado para o
anno de 1922.
.
'!'ratando-se de urr.a medida ,justa, é de· sup.por que mcreoa novamente o assentimento da Com missão.
·
1
Sala das s~ssõos, 29 de dezembro de 11922 . ..;__ Paulo de

F1·outin.

·

Parece7
A Commissão acceita para projecto especial.
N. 108

Onde convier:
Art. Terão accesso aos cargos superiores, rndependente
de quaesquer .formalidacies, ··os actuaes quartos escripturarios
do· 'l'ribunal de Contas que tiverem mais de dez annos de serviço em repart.ições de :P.azeada.
Parngrapho unico. Foram suppri mi das as vagas ·de quartos escripturarios do Tribunal que occorrem por effeito das
promoções de .que trata o presente artigo. .
·
Justi(icação
·Não podendo o quarto escripturario· fazer· parte das deI ognçõcs do Tribunal e havendo conveniencin do se augméntar

f.nDJto quanto passivei essas delegações junto ás contabilidades
de todas as repartições, o que se conseguirá oxclus.ivarnent,,
com maior numero de terceiros cscripturarios, é do maiot'
interesse publico a adopção da presente emenda, l'fUC nfio
ncnrrcta augmento de despc•sa.
·
.
.
.Snln dns sessões, 29 de dezembro ·do 1922. - Pauln r!G
Fmntin.

A ·commiss~o nQo dá o seu apoio a esta emenda,

•'
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N. 100

" extensivo· nos porteiros do Thcsouro Nacional c G:iP.icn.
hincto. do Ministcrio da .Fnwncla, c seus njudnntes, quando
·contarem mais de 10 nnnos de ;;ervir;o publico federal, a parlit·
da data de suas nomeações para os referidos lognres, a gt;a'f.ificac;iio nrldicional contida no arL. 157 do decreto n. !~,555.,
clr. 10 de agosto do corrente anno, sem prejulizo de outras
vn ntagcns.
·
' o pagnmen to dessa gratificação, desde a data em que
fr)r devida, sorú cffectuado, na vigencia da presente lei, pela
verba clestinada ás "Despezas Eventuaes" deste orçamento ·e,
nos exercicios vindouros, com os recursos ospeciaes que, para
faL fim, deverão ser incluirlos na respecúiva proposta orça- ·
· mentarla.
·
Ju&ti(icaçll.o

••

Os porteiros''e· ajudantes do Thesouro e do Gabinete do
i\finisf;9.rio da Fazenda, além das grandes responsabilidades decormntes das funcc;ões que exercem, são· obrigados a chegar
nas suas repartições, por convcniencia do ser,vi~.o publico,
quat:ro horas antes da que· é regimental e bem assim, alli
permanecer. pelo mesmo motivo, quatro e mais horas depois
do encerramento do exped,iente <las secções .
Tão longd tempo, de servdço diario, sobre demandar
mnior P.sl'orço · physico, obriga taes serventuarios a despesa!!
extrnordinarias de alimentação,. tudo justificando a presente
Pmenda, de evidente justiça.
'
Sala das' sessões, 29 de dezembro de 1922. -· Paulo de
F1:ontin .·
Parecer · ·

A Commissão não apoia e!ta emenda.
N. HO
Art.
Fica revigorado o dispo~to no nrt.. 116 da lei
n. 4 .242., elA 5 de jan~iro de 1921.
Sala das sessões, 29 de dezembro de 1921. - Paulo de ·
F1'ont'in. · ·
Ju&ti(ic"ag!O

A emenda proroga o prazo para que o Governo possa
entrar em uccõrrlo com o capitão de corveta houornl'ifl 1\lanoel
Sylvio Pereira Baptista. director de ~eccão, addido, rla Soct·P.laria da Marinha, que ficou extensiva no mesmo a di!'lposiçiio
do n. XL do art. 162, da lei n. 3 .454, de G de ,janeiro de Hl18,
que estat.uc o seguinte:
. Art. 102. Pica o Govll"llo autorizado:
XL. A mandar contar do effecti~·o exercicio o tempo rlecorrido entre a demissão e reintegrnçno uos !l de abril de 1911.

do Dr. Uilario cta Gouvllp no cargo de professor

OE~thedratlco.

i

'•1 ···- ,\NNÃES PO SE.NÃDÔ .

ela Faculdade de Mecllcina do R·io de .Janeiro, abrindo folha de
pugament.o, podendo entrar em nccôrdo éom o mesmo o sobre
n pngumenl.o rlo vencimenloR ccn:rN~pondente aqu~lle t.empo,
!'icundo r·r.lcvnda qualquer pJ·c~Cl'IPr;an cm que h.n.tam ·J~cor
rido os seus direitos e podendo u!JJ•ir os necessarws credito~.

I

J

A Commissão é I;J'avoravel.
!'l. iH·

· Aos funccionm,ios da tabellu B da Imprensa Nacíon~l s.ão
extensivas as disposioócs do Thcsouro Federal que d·igam respeito a ponto, licencas e outras .vantug·ens1 bom como us que
digam respeito ás punicões.
.
Quando o servieo o exiS'ir, escalar-se-hão turmas para o
al.fcndimento dos ·trabalhos de nnlurczu urgente, sem direito
a reinuneracão extraordinariu.
·
,

I

I

/'U.~ l i{iCllÇIÍO

Estas disposicõcs são compleme.ntares :í ret'orrnn volada
pelo :n't. 121 da lei n. 4. 2~2. de 5 de janeiro rle i!l~J. .Elevou
o pessoal constante daquella tabellu :í categoria ele J'unccionarios pubJ.icos, sem lhe dar as reg·atias iuhurcntes. a nova
r.ntegoria que desfrutam. Convenhamos, fJU;~ o di1·eito que
assiste ao funccionulisrno ú indistinclo e um, não ~·e .iusticando selecções arbit.rarias e •indeJ'r.nsavôis. A demais, o
proprio director· geral do estabelecimento, em portaria baixada cm 23 de março 1le 1921.• 1hí re1:onhecia cs.;;e direito, não
o concedendo, porém, p()l' .iulgal-o da comp•)tl.'ltcb do Poder
I r.giõlat.ivo,
'
E' uma medida. profundamente reparadora, pois, e o Senado, liiJgando-lh'a, negará o seu proprio voto.
Saiu das sessõesí 29 de der.embro do 19.22; -"" ll'illlm
Macliado.

Parecer

I

A Commissão é contrami'.
N. 112

Considerando que é Cilda vez mais PI'Ccaria n situa~üo do
J'uuccionalismo publico fedeJ•al, ainda agora aggt•avada com
a t'•)du~cüo du tabella Lyra;
. ·
Con:;idcralldo que é obrigação dos poderQs puhlicos faci1itar o mais possivel os meios ri c ~e manteJ•em eom as suas
l'nmilius c mais economicamente 'possível; .
·Considerando que .os ,im•os pagos pelos funccionarios puIolir.n:., act~mlmenLe, nas ·opr.raeõe~ quo faz~m com o Banco
rio' F'tmccionnrios Pu!JlicoR e onlt•os f'Sfabell)•)lll1é11t.cs cnngenl.lres, por meio de com•ig-na~õe~ nas l'f'Sfl•lclivus. folhas de

\
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:pagamentos, são ainda IJastuule oneroso~ paL·a os mesmos
fu ncc;ionarios;
Considerando que taes operações são absolutamente garantidaH o que o~; Bancos guo as pra~icam não podem fa~el-as
no limite das necessidades dos funccionat'io$ pul.llicos, num
cm condições mn·is vantu,i.osas do que fazem aelualmcnte. pela
e:tcassez de seus recursos monetnrios c di1'1'iculdadc;; de t·c. descontar nos grandes Bancos o titulo e cffeito~ d;)Sla~ opct•ar;õcs.
Inclua-se, onde conviet·:
At•t.
Aecrescente-se no art. !J•, da lei n. 4 .182,' de ·J :3
de novemlJro de f!l20, modificadá pelo art 50 da lei n. 4 .2ao,
de 31 de dezembro de !920, as ~eguintcs disposiçõe~: '
a) para os bancos com capoitJ!I realizado supm·ior a
1. 000:000$ e que tenham permissão" para operar com funccionarios publicas civis ou militares, mediante consignaeão
}las rel';Pectivas folhas. de pagamento, fica reduzido a mil
contos de r(~is o maximo ·do capital J'ealizado exigido r,elo
regulamento da Caixa de Redesconto para ter direito a redescontai' na mesma Caixa c a 1 :000$ a importancia minium
de cnda titulo que apresentarem n redesconto;
b) fica entendido que ·as not.as promiswrias ou lcl.lr•as
rle cambio apresentadas a redesconto pot• esses Bancos, uiío
devem !ler vencimentos superiores aos prazos maximos estipulados pelo rt>gulamento da Caixa de Redesconto e conterüo,
além. da J'il'ma do funccionario publico, ci.vil ou mil-itar, que
contralw o emprestimo e que deve ser empregado de quadr·o
;OU titular, que esteja no ·exerci cio de suas funcções, uma
firma, outra firma que tamhem pôde ser de J'unccionat,io publico. ~atisfazendo cssns mesmas condir;úcs; e bem assim 'que,
sendo a taxa da Cnixa de Redesconto de li o/o (seis JlOl' cento)
ao anuo; os ,juros. cobrados pelos n1esmos bancos aos J'unc·cionarios puhlicos não devr;Jm ser superiores a 12 o/o (do'zc
por cento) ao anno-. . c.
·
Sala das ·sessões, 29' de dezembro de .1922. - Mendonça

·

Martin.~.

I

'.

Parecer

..

A Con1missão é favoravel a esta emenda;

N. :1.12 A
Onde convier:' •
N;l. 'revisão que
Govet•no fizer de.,_quolas e percentagens
elo~ .runccionarios de repartições. ut•recatladorns, agentes fiscnc~ do consumo e do sello, não ·poderá t•esult.at• nunca dimi~
. nuir;ão elo que prescntemenfe recebem esses serventuarios .
. .

·o·

Juslificaii-l!a

.

Nüo é justo quo .mn uma époea anormal rle· vida carissinia
no. proximo baratciament.o, tanto que·· no
·h~n~ corrente ·1iouve a mÜjoracíi'o nos vencimentos pela chu-

·c

~cm espernnr~ns.
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mada tabella "Lyra", haja uma autor.izaoilo que possa ro~
sull.nr em diminuição de vencimentos além do já cspet'ado
na rcl'orida tabeiia.
Sala das sessões, 29 de dezembro de 1922. - Vcspuci~
de Abreu.

Parecer
•

A Commissão não apoia esta emenda.

1

N. U3

, Supprima-se o art. 9•.
Supprima-se o art. f2•. ·
lledija-~e do segui~e modo o árt. 15":
"Graiificacões que não· resultem de texto de lei; regulamento ou de instrucções regulamentares, suppri-mindo-se a
parto restante do artigo". .
·
Supprima-se o art. i 7•.
Supprima se o art. 22".
Supprima-se o art. · 23".
Supprima-se o art." 25• 'as palavras "ou pz:omavidos".
Supprima-se o art. 27•.
Supprimn-se o n. II do art. so•.
Supprima-se o n .. III do art. 30•.
Supprima-se o n. V do art. 30'.
Supprima-se a n. VI do art. 30•.
Supprima-se na n. VI da art. 30• a citação do art. 19
da leoi n. 4.555, de 10 de agosto de 1922 (professorado).
Supprima-se o n. VII do art. so•.
Supprima-se o n_. IX do ·art. 300.
Sala das sessões, 29 de dezembro de . 1922. -. Irineu
Machado. ..•.

..

Julti(icaçií.Ô ·
As suppressões indicadas teem par fim evitar a vialacãO
dos d-irei-tos adquinidos, a desorganização dos serviços ~
muitas iniquidades contra os funcciona~ios e operarias ·da,
União.
· ·
'
· •
·sala das sessões, 29 _de dczen11Jro. de 1922. - b•·ine~ ·
.Uachallo.
•
Pa!•ece!'

emen~a

~-rejud·icada. -~

. . Esta
es't.. na maior parte
quanto
ás providencias não attingidas por outras emendas a Commissão não dá o set(apoio.
•'

. Silo .extensivas á Cooperativa de Credito dos Funccionarios PubHcos da União de Responsabilidade Limitada as
:vantagens d~ art. i7i da lei n. 3.454, de ~de janeirQ d~ !~is ..;
..
'

'

1
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· Legislaclio citada:
.
,
Art. 171. E' permittido aos funccionarios civis federaes
activos ou •inactivos, nos militnt·es c aos operarios I! diaristas
da Uniüo que fizerem parLe de a&~•ociaçõcs o caixas henefiuentes cÓnstituidas pelas proprias clas~es, c de sociedades
cooperativas de credito, constituicla•s de accõrdo com o decreto n. 1.637, de 5 de janeiro de 1900, consignar mensalmente
a . estas instituições até dois terços dos seus ordenadoS~ ou
diarias, para pagamento 4as contribu.ições e comprom~isws a
que se obrigarem para com as mesmas associações~ o caixas,
na fórma dos r~spectivos estatutos.

,TitsÚ('icaçii.o
A Cooperativa de Credito -dos Funccionarios PubHcos da
União' rle Responsabilidade Limitada, com séde no Rio de ,raneiro, fundada .cm 7 de setembro de 1920, de accôrdo com o
decreto n. 1.637, de 5 de janeiro de 1.907, com estat.utos ar-·
chivados na-Junta Commercial, sob. o n. 5.50'5, fund~da por
pequenos funccionarios, com o exclusivo fim de se libertarem
da agiotagem, conta ho,ie com um regular capital, sendo seu
programma o ma:dmo beneficio aos seus associados, crcando
secções· de peculio, ·consumo, alf:l!iataria e predial, moldando-se
pela sua congenere miliLar. · Si outras sociedades que não
são de classe ~~sam desse fayor, parece-nos justo que tambem
esta seja c~ritemP!ada.
·
, Sàla das sessões, 29 de dezembro de i922. - Irineu
Machado.

_...

Parecer
A Commissão acceita esta ·emenda.
l v.sti{ir:ação
Considerando que a Soc.iedade. Beneficente dos lo'unccionar·ios Fedcracs é urna sociedade organizadl} · cxc.Iusivamente
por funccionarios publicos, de accõrdo c,om o~ at·l.s. 19 e 20
do Codigo Civil;
•
:
.
. Considerando que se propõe a conceder credi lo aos seus
associados a, juros de 12 o/o ao anno, calculado pela· labella
de Price, e a longij.J)t'azo; afiançando-lhes pelos alugueis das
casas ondt; rcs·idem,.dando-lhes fianças ,para empregos\ quantitativos pa"ra funeral c, finalmente, adquirindo terreno nas
zonas suburbanas para se.us asSIOciados correspondent.es a 1/3
elos seus ordenados;
· :
·
. Considerando que outros estabelecimentos de credito, sem
terem as vantagens o os beneficies da Sociedade Bene t:icente
dos Funccionarios Fcderaes,, jú gosam do desconto em ·J'Ollla;
ot'ferer,o a seguinte emenda ao orcamento da Fazenda:
Onde convier:
·
·
~ · .Art..
· Ficam exteru•ivas á Sociedade Beneficente dos
F'ulicciónuJ'ios Federaes, os favores concedidos aci Banco dos
~uncciQ!!ariQ!:! ]?uQlic9s, :Mº!lWPi.O elO!! §e:ryi9o~el! çlo EªtaÇ\q ·
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c ao Banco Predial do Rio de Janeiro, para op~rat• com os
funccionarios publicos c•ivis c militares.
Sala das ~cssões, 29 d~;~ dezembro do 1922. ··- .4./Jdias
1Ytn'CS,
Parece~•

··

'

(

auLo1•iza~ãa,

A Comn!issão acceiLa como

seguint<'~

offm·ecendo a

Sub-emenda
1Tim wz de "Ficam ... ", diga-se: ".Fica o Govel·no auto-

rizado a

torna~:

extensivos, etc.,·,

·.......-

N. 1:16

:-i o art. 30:

Substitua-se o n .. I pelo seguinte:
"Os augmrmtos provisorios í'ixados 'pelo arL. !50 ão decreto n. 4. 555, de 10 de agosto de 1922, terão como max•imo
a importancia de trezentos mil réis mcnsa'es c não attingirãu ao~ funccionarios, meusalistas, diaristas c jornaleiros,
constantes do § 2' do mesmo artigo, nem ao pestioal contraeludo, nem ao pessoal pago pela verba "Matet•ial", nem ao
pessoal extraordinario .admlttido para execução de obras
novas, .J'Cparacõcs, oonstruoções de estradas de ferro e me-.
llloramcntos de portos, nem ao pessoal das obras do Nordeste ll do saneamento e prophyla:~;ia rural do. Estados, sendo
stlmente applicaveis aos t'unccionarios, mensalistas, diaristas
o jornaleiros pagos pela· verba· "Pessoal" das tabcllas órcameulat'·ias · e uão. sendo coinprehendidas para sua applicacão
q uaesquer gratit'icações addic'ionaes; extraordinarias, regula. mentares ou especiaes e cammissões e as diarias dadas a
fu,nccionarios e mensalistas",

-

•

,..

•

1

~,
Ao art. III:
Suppl'imam-se as palavras: "que, além de reecberem
)JJna parLe fixa de vencimentos, recebem, tambcm porcentagens, nem são extensivas a funccionarios.
·

•

•... ',.

'

.1

.

Aos ns. V, VI e VII:
Substitúam-se ·pelo seguinte.:·
"O Governo ahrirtí os nec!lssarios creditos pai·a cada re]JarLic:;iio ou ~m·vieo dos diversos ministerios ató o ·maximo
ue sclrmta e cinco mil contos ele l'll.is para pagamento, cm
J !12:-J, fie setenta e cinco por cento dos augmentos provi~orios
elo vencimento~, mensalielades, diarias c. jomacs a que se refere o presente artigo; effectuando no 1• semestre o pagamento dos l'Cferidos 75 o/o 11 sendo no ·2" semestre, deLermi~ada a perce.ntagem de requc~.õcs, qu(ludo pcco~sal'ia 1 DEra

I

não ser excedido aqucllc maximo de setenta e cinco mil
contos do .réis.
Ao n. IX:
Supprima-se.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1922.
Paul(! de
F1·ontin.
r Parecc1•

..

Commissão é contraria.
N. 117

·~

Substituam-se os §§ 1" a s· do al·t. 30 da Pl'OllOSição,
pelo seguinte:
Al't.
O Gov,erno abrirá o credito de 75.000:000$, para
par;"amenLo do ausmento provisorio estabelecido pela s• parte
e § J•, do ::ú·t. 150 da l1J'i n. 4. 555, de 10 de agosto de 1922.
§ 1." A rel'el'ida gratificação st\ será abonada aos J'unccionarios eft'ect.ivos, extinctos e addidos, nos diaristas, mens;alistas, jornaleiros c assalariados que percebem vencimento3
marcados. em tabellas e respectivos regulamentos, por verbas
ou rubricas de pessoal.
·
§ 2.• A mesma gi•atificacão não se1•á calculada para os
vencimentos superiores a 2:000$ mensaes, exclui dos os vencimentos abonados aos funccionarios efiectivos a titulo de
gratificacão ·ou outra vantagem· especial, além dos do respectivo cargo, bem como os diaristas, construcções de trabalhos,
reparações, exlranumerarios e adventícios que recebam pelas
Yerbas de mate1•ial, fiscaes ele jogo, fiscaes. do sello adhesivo,
fiscaes de bancos e outros que ~cebem seu~ vencimentos por
deposito.
.
·
Justijicaçúo

Da tribuna do Senado jti defendi o meu ponto ele vista.
Penso que, com estas restricGões, o funccionalismo e operariado poderiam ser pago~ integralmente dentro dos 75 mil
contos, sufl'icientes segundo a declaração constante do parecer
do Sr. ,To(ío r.. yra, a sua declaração verbal feita no recinto
e outrns inl'ormacties que me foram ministradas por funccionarios do Thesouro, altamente competentes,.
Sala das sessões, 29 de dezembro de 1922. __, lrineu
Machado.

Pa1•ecer

Prejudicada •
. Acore~cente-sc. onde convier:
E' mdcnsiva á Sollitdade Uutuaria Brasileira, dcYiclamenlc constituiàã e rcgisL!:ada, a pel'missüo dos arls. t 07,
> ~. ,.....yo!. XII!
Q
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da lei n. 3.232, de tí de janeiro de I!H7, o 2il1, da lei numero a. ·151J, de G do ,ianciro de HHS.
Sala das sessões, 28 do. dezembro Llc 1!J22. -- b•ineu
Machado.

Jusl'i(icaçiío

A So~iedade Mutuaria Brasilejra, corno se vô da certidão
seguinte, está devidamente organizada:
"Republica· dos Estados Unidos do Brasil - Alvaro de
Tcffli vou Hoonho!Lz, bacharel cm Sciencias Juvidicas e Sociacs, official privativo do Registro Especial de Títulos e
Documentos, nesta cidade do Rio de Janeiro, Capoital da Republica dos Estados Unidos. do Brasil:
Ccrlifico que do livro numero tres do Registro de Sociedades Civis, consta sob numero de ordem mil tresentos e
dezoito, o registro da "Sociedade Mutuaria Brasileira" feito
em dez de novembro de mil novecentos e vinte e dois e apontado sob o numero de ordem duzentos c trinttt c cinco mil
e quarenta e nove do protocollo. · Os estatutos da referida·
sociedade foram 'publicados no numero duzentos e cincocnta
e um do Diario Official do dia vinte e nove de outubro do
mesmo anuo. ficando arcbivados neste cartorio, um exemplar
do mesmo Diario e outro dos alludidos estatutos. E por ser
verdade e para constar, passo a presente ·que sub&erevo _e
assigno nesta cidade do Rio de Janeiro, Capital da Republica
dos Estados Unidos do Bra~dl, aos dez dias do mez de novembro do anuo de mil ncttecentos e vinte e dois.
Eu, Alvaro de- Teffé vou Hoonholtz, official privativo, o
subscrevo e àssigno. -Alvaro de 1'effé von HoonJwltz".
"Sociedade Mutuaria Bras-ileira- Estatutos ....: Capitulo I
-Da sociedade e seus fins
.Art. 1." Em virtude dos presentes estatutos; approvados
·em assembléa geral, realizada em 30 de setembro de 1922,
na sédê social, á avenida Rio Branco n. 147 (f• andar), fica
constitudda a Sociedade Mutuaria Brasileira, que terá sua séde
e fôro na cidade do Rio de Janeiro e será formada de funccionarios publicas.
Art. 2.•. A sociedade terá por fins:
a) a defender o funccionà:lismo em seus direitos, prerogativas, vantagens e justas aspirações;
-.
ll) au::dliar .o associado no reconhecimento e defesa dos
seus direitos e interesses, por meio da intervenção das commissões sociaes .ou por interrnedio dos advogados 'da asso- ·
ciação·
·
,
• •.•
~
c) amparar a familia do associado exbincto;
_ .
•
.cll prover ao associado os soocorros medicas, pharmaceutiCos e dentarias;
e) auxiliar o funeral do associado c o luto de sua farnil,ia;·
., f) afiançai-o pelo aluguel da casa em: que residir;
a) facultar-lhes emprestimos, de.· aocOrdo, oom o estabe- ·
lecido no art. 107, da lei n. 3.202; de 5 de 'janeiro de 19:1.7,
co~rando ape~as . o juro legal., · ·
·
· ···
I

...

·

t

•~ 1 •

· •• ·

•
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Art. 3.".A fiança para aluguel de casa será concedida ao
funcoionnrio que fôr associado, desde que elle se obrigue:
· 1•, a cónsignar tí sociedade, em folha de pagamento, a
importancia correspondente ao aluguel rlo predio;
1
2", a contribuir com a quota de 1 % ao mez sobre a
dmportancia afiançada;
. a•, a fazer as despesas necessarias á realização do contracto.
·
·
·
Art. 4." A importanoia do aluguel será para directamente
pela sociedade ao locador .
CAPITULO. II ..
DO CAPITAL DA SOCIEDADE

I

,

.At·t. 5." O capital da sociedade será iUimitado e formar-se-á das contribuições dos associados, sendo que os sacias
fundadores pagarão a joia de 30$ (trinta mil réis); os sacias
que se inscreverem depois. de decorridos trinta dias da instalIacão da wciednde pagarão 50$ (cincoenta, mil réis) de joia.
§· A mensalidade para todos os sacias será de 5$ (cinco
· mil 1:cis) • ·
· ·
.
.

I

,

CAPITULO III
DO PATRJMONIO DA SOCIEDADE

•-

I

Art. 6. • O patrimonio da sociedade será constituído:
n) dos predios e das apolices adquiridas em seu nome;
b) dos moveis e utensílios adquiridos pela sociedade;
c) das doacções que a sociedade receber. .
Art . .7.• Constituem receita, além da das joias de-admissão
e das mensalidades, os juros da caixa de emprestimos.
Art, s.• São despesa&:
a) o aluguel da séde' social;
b) os ordenados dos empregados;
c) os gastos necessarios de. expediente e de representação;
d) os gastos decorrentes de abl'igações assumidas .por
força do~ estatutos, como funeraes dos associados;
e)· as despesas eventuaes.
CAPITULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 9.• A administração da sociedade é exercida pela di' rectoria e pelo conselho fiscal.
, · § 1.' A, directoria compôr-se-á .de tres membros~: presidente, .thesoureiro e secretario. ·
.
.
§ 2.• O conselho foiscal compôr-se-á de tres membro.s
offectivos e tres s.upplentes.
·
·
; · § 3.• A· dir.ectoria será eleita em assembléa geral e o seu
mandato durará seis annos.
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§ 4." O conse111o fiscal será eleif.o lambem em assemblóa

gerai e funccionarú pelo período de um anno ..
§ 5." Tanto os membros da directoria com,o os do conselho
fiscai poderão ser reeleitos.
_
§ ü.• Os d·iroctores se substituem nos impedimentos ua
ordem enunciada no § 1• deste artigo.
§ 7.• A falta definitiva de um' director, por morte, renuncia ou outro qualquer motivo, ser:t 1íreenchida pot· um
socio convidado pelos outros directores, até se realizar a
eleição.
.
·
§ s.• As vagas que se verificarem no conselho .fiscal snl'ão
preenchidas pelos supplentcs chamados na ordem da votação.
Art. 10. O anuo admini.strativo terminará cn1 30 do setembro.
Art. H. Compete á directot•ia:
a) cumpri!: e fazer cumprir as dispo~ições desto5 estatutos;
b) nomear, demittir c suspender os empregados da sociedade, bem como marcar-lhes os respectivo&. ordenado~;
c) convocar a assembléll geral extraordinaria qu~tndo
,iulg;ar util aos interesses da sociedade ou quando a sua ccrnvocação fór pedida por ma·i5 de 50 (cincoenta) ~o~ioR quites;
d) apresentar á assémbléa geral ordinaria completo re:Jalorio dos factos occorridos no. período administ,ralivo, com
o balanço, parecer do conselho· fiscal e mais documentos que
julgar necer.sarios;
- . cl apresentar ao conselho fiscal todos os l·ivt•o,; e do·cumentos necessarios ao seu exame;
() reunir-se ordinariamente uma vez por ruez e extraoJ•dinariamentc quando t'ôr necessario.
Art. 12. As reuniões da directol'ia serão consignadas Cln
actas, assignadas. pelos directores presentes, em livro especial.
Art. 13. ·compete ao conselho fiscal:
a) fiscalizar a cscripturacão da sociedade;
b) apresentar parecer sobre as contas do anno administrativo, para o que a directoria lhe fornecérá o inventariO, o
balanco c. os demais documentos que julgar necessario~;
c) vm·ificar, sempre que julgat• conveniente, o estado da
caixa c dos fundos sociaes;
·
d) cooperar com a directoria nos assumptos de interesso
da sociedade.
CAPI'l'ULO V

..

I

•

I

DA ASSilMDLÉA GERAL

Art. 1-1. A assembléa geral reunir-se-á ordinm•iamcnte

na segunda quinzena de setembro ele cada anuo na sédc soci;rl,

afim de tomat• conlu!cililento do I.mlanç{1 rias contas upro~en
do JHll'l'Cet' do conselho fiscal o

l.adas pela adrninislra~ã•J e
~obl.'c

clla dcliherar;
.
. ,
proceder á eleição do conselho fiscal c da direotorLa;
c) ~esolvor sobro o.~ casos omissos nestes estatutos;
fJ)

I

I
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cl) a assembléa geral Ql'dinaria funccionnrá com qualque-r
numero de socios presentes .
. Art. 15. Rcunir-sc-tí extraordinat•iamentc a nssembléa
s·eral, quando:
a) convocada pela !l it•ectoriu;
b) reclamada por 50 soei os que se acharem no pleno goso
elo seus clireifos.
'
Art. 1G. A asscmlilra get•al .rxtruordiunria tratará exclusivamente do~ assumptos para que t ivet• :-;ido convocada, não
Pt o~endo absolutame,!.lte qglibcrar sobre outra qualquer ma-

rma.

·

§ 1." As convocaclies serão feitas com 10 dias de antecodencia, por meio de annuncio, publicacTo no lJiario O{{icia!, e
em outro jornal dlarío.
§ 2." A assembléa geral cxtraordínaria funccionárá Jogo
que estejam reunidos um quinto dos sacias cm pleno goso
dos seus direitos,
·

CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES GEIIAES

· Art. 17. O presidente representará a sociedade cm juizo
·
o em suas rclaoões com terceiros.
Art. 18. Os presentes estatutos só poderão ser reforma~
dos pela assembléu ·para tal fim convocada com 30 dias de
antecedencia, a que compareceram metade e m·ais um dos as~
sociados.
·
Art. 19. Os associados não respondem subsidiariamente
pelas obrigações sociaes.
·
A1·t. 20. O associado terá dit•eito nos beneficios c vantagens dos presentes estatutos, depois de pagar a sua joia. de
admissão c a primeira mensalidade.
Art. 21. Quando o numero dos associados ficar reduzido
a menos de sete a sociedade será extincta, sendo o seu patrimonio rateado pelos socios remanescentes.
·
Art. 22. A sociedade poderá realizar todas as operações
que convierem nos interesses sociaes a 1uizo da directoria ou
da nssembléa geral.. .
_
.
..
..
Art. 23. As obrJgilções e comprom1ssos fmancetros da dtrectoria devem ser assignndos pelo presidente e outro di.
rector.
Art. 24. Os casos omissos nos presentes estatutos serão
regulados pelas leis em vigor.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 192.2. - Belisa.rio
Auousto de Sou:a, presidente. - Cm·los de So~t::t! Vianna,
thesoureiro. - Raul R. Ra.noel, secretario.
Sala das scssõe~. 28 de dezembro de 1922. - 11'inen !ti!!·
citado,

Alfandega do S, Francisco.
.
.
Ondo se diz - 1G2 quotas na razão de 2,6092 % sobre O:
lotação de 468:000$, calculadas e pagas no mínimo sobre o
va.lor da lotaoiio, 12 :632f2G61idiga-se: 162 quotas na razão .do

ANNAES DO 'sENADO

·..
5 o/a sobre a lo tacão de 800 :000$, calculadas e pagas no minimo sobre o valot' da lo tacão, 40:000$000.
Onde se diz - Valor da quotà 77$976, diga-se: valor da
quota 246$913.
Sala das sessões, 29 de dezembro ele 1922. - Felippe
Scltmidt.

Justi{icaçíio
O presente memorial dos funccionarios dessa· alfandega,
plena c cabalmente justifica a razUo de ser da emenda e a
necessidade de sct' adoptada a medida que ella pleiteia. Para
elle pede o signatario da emenda a especial attenção dos seus
collegas da Commissão de Finanças c elo Senado.

Mcmo?'ial

............. ,,.. , .....
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Parecer
A Commissão acceila.
EMENDA

São extensivas á Cooperativa .de Creditas dos Funccionarios Publicas da União de Responsabilidade Limitada, a~·
vantagens do art. 171, da lei n. 3 ~ 454, do 6 de janeiro
de 1918.
L'egislaéão citada:
· Art. · '171. E' permittido aos funccionaribs civis· federaes,
activos 011 inactives, aos militares e aos operarias c· cliuriastus
ela União, que f1zercm parte ele a8sociações c caixas henet'i,cent(<~ cnnstituidus pelas proprius classes, ·e de sociedades ctioperativus de credito, constituidas de uccôrdo com o decreto
n. 1 . 637, de . 5 de janeiro de 1900, consignar mensalmente· a
estas instituições até dous tercos dos seus ordenados ou diurias, para pagamento das contribuições e compromissos a que
se obrigarpm para com as mesmas nssocia()üos e cni:letts, nu
fórma dos J'espectivos estatutos.

Justi(icaçr1o
A Coopcrat.ivà do Orcdilo dos Funccionai·ios Publicas da
União de Hespc.nsabiliclado J-irnit.acla com s'éidc no Rio de Janeiro, fundada em 7 de setembro elo 1920 de accôrdo com
decreto n. 1.637, do 5 do janeiro ele 1907', com estatutos archivados na .Tunta Commcrcial, sob o n. 5. 505, fundada por
pequenos funccionarios, com o exclusivo fiin de se libertarem
da agiotagem, conln hoje com um regular capital, sendo seu
programma o maximo beneficio nos associados, croando secções elo peculios, consumo,. alfninturia e predial, moldunclo-so ·

o
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pela sua congenere militar. Si outras sociedades que não são
de classe gosam desse favor, parece-nos justo que tambem esta
··
seja contemplada.
Rio, 20 de dezembro de 1022. - Paulo de Fronl'in.
Pet1'CCC1'

Prejudicada.
Onde convier:
São extensivas á " Cooperativa de Credito União " de responsabilidade limitada, as vantagens do :wt.. 171 da lei nu'
·
mero 3."54, de o de Janeiro de 1!H8.
Just·iLicação

Ã " Cooperativa de Credito União ", com séde no Rio de
Janeiro, fundada de accórdo com o decreto n. 1.. 637 de 5 de
jan~iro de 1907, COID estatutos archivados na Junta Commercial, fundada por pequenos funccionarios, com o exclusivo fim ·
d.e ~e libertarem da agiotagem, conta. hoje com um regular
c.np~f.n.l, scncln SP.U programma o max1mo beneficio aos seus
assoc,iados, creando secções de peculio, consumo, alfaiataria e
predial, moli;lando-se pela sua congenere militar. Si outras
sociedades que ·não fão de classe gosam desse favor, parecenos ,iustó que lambem esta seja contemplada.
"
Pm·eceJ•

A Commissão .acceiia com a seguinte sub-.emenda:
Em vez de -. São extensivas - diga-se: . . .
Fica o Governo autorizado a tornar extensivas, etc."
Justificação

•-

I

Considerando que a Sociedade Beneficente dos Funccionarios Federacs é uma sociedade organizada exclüsivUJTiente
por funccionariÇls publicas, de accôrdo com os arts. 19 e 20
~do ·codigo .Civil;
Considerando que se .propõe a conceder. credito. aos seus
associados a ,juros ele ·12 o/o ao .anno, calcülado pela ·tabella
do Price c a longo prazo; afiançrmdo-lhcs alugueis das casas
onde residem, dando-lhes fiimça para empregos, quantitativos
para funeral e, finalmente, adquirindo terreno nas zonas suburbanas para seus associados cbrrespondevtes a i/3 dos seus
ordimados;
.
_.
· Considerando que outros ostabolecJmentos do .crecht.9 sem
terem its vantagens e os beneficias da Sociedade Beneficente
elos Funccionarios Federnes .ili gosam do desconto em folha,
offereço a seguinte emenda ao orçamento ela Fazenda:
Onqe convier:
Art.
Ficam extensivas ii Sociedade Beneficente dos
Funccionarios Fecleraes, os favores concedidos no Banco dos
Funccionarws Publicas, Montepio dos Servidores do Estado e
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no nnnco Predial do Rio de .Janeiro, para operar com os funceiunal'ius publicos, civis e militares.
Saia das Ressõcs, 29 do dezembro ele 1922, - E~tsebio de
Andrade.
Pa1·eeer
A

npoin a emenda,

Commi,.;~ão

N. 122

Onde convier:
Art. 1." Aos consullores rins Delegacias Fiscaes, além das
aLtribuições enumeradas no a1·t. 11 do decreto n. 15.218,. de
29 de dezembro de 1921, compete:
·
.
_§ 1." Acompanhar. os procejl~os de aforamento c transferencJa dp terrenos nacwnaes, comprehendidos os de marinha,
presidindo-lhes as medições e avaliações, com as vantagens
que tinham os exlinqtos procuradores fiscaeii; seja qual, for
a zona em que esses terrenos se encontrem,
·
§ 2." Proceder na consul toria, que funcciona sob 8Ua direcção c com o auxilio de um funccionariO' designado pelo
delegado fiscal, ú inscripção da divida acli~a. fiscalizando o
prepnl'o c organização das respectivas cerfldões, que rubricarão pa1·a J'undamentareri1 o executivo fiscal.
:
§ ·3." Fornecer ao procurador da Republica, quando por
este requisitados, os esclarecimentos nccessurios ú defesa dos
interesses da- Pazenda, não só nos executivos fiscaes, como em
todos os feitos em que a mesma Fazenda for interessada.
§ 4." Exercer todas aE attribuições constantes dos arts. 27
e 28 do decreto n, 5, 390, de 19 de dezembro de 1904 e que
não rontrnl'iem os dispositivos do cítàdo decreto n. 15.218.
·.
:Art, 2• A percentagem· de 24%, deduzida da cobrança
da d1vida activa e :;upprimida a do solicitador, cargo que nas
delegacias fiscaes não existo e cuja necessidade não se faz
sentir, será dividida, .nos Estados, de accôrdo com a tabella
seguinte:
Ao JUlZ ..•••.•
%
Ao escrivão ...... , .................... ·~; ........ , '' ·o/o
Aos officiaes do justiça reparUdnmonte ..... , .. , , . • 4 %
Ao procurador da Republica,, . , , , , , . '" .. , ...... , , . 6 o/o
I

•

,

•••

I

I

•••••••

•, o

o lo . . . . . . , • . I

•

•

•

•

•

•

•

"

Ao cOtlSttltor ................ ·. . . • . . . . . . . . . . . , • 6 '%
Sal~ das .sessões, 27 de dezembro de i 922. - S. Ne1•y.
JustificaçãO

O decreto n. 15.218, de 29 de dezembro de 1921, extinguiu nas delegacias fiscacs do Thesouro Nacional, nos Estados, o log:ir de procurador fiscal, 8ubstituindo-o pelo de
consultor. Desse modo, as melhores vantagens que auferiam
os alludidos procuradores, isto ó, custas e percªntagens pela
arrecadação da divida activa, passaram aos procuradores da
Republica.
.
.
Essa attribuiciio de arrecadar a divida act"iva estava commottida aos. procurnclorcs fiscaes desde o restabelecimento
desse cargo, com todas as antigas attribuioíl.!l.s o vantagem
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que tinha no antigo rogimon, pelo decreto legislativo numero 1.178, de 1ü de janeiro de 1904.
·
·
. .E~ ~aes condições, esses fun~cionarios, muitos dos qunes
J:l.. Vltahcws, .soffrem~1 uma sons1vel reducção no que percebmm dos colr•cs JlllbiiCos, o que acontece precisamente quando
a carestia da vida pol' !.orla parlo aconselha o augmonLo do
vcncimon los dos scr•viclores do E.~ lado. ·
Dá-se aipda que ao citado clecrrto n. 15.218, do 29 do
de2.embro de 1021, não acompanhou nenhuma tabella de vencimentos, marcando os que viriam a competir nos consultores,
que, no silencio da lei, conti:nuam a receber como os extinctos procuradores fiscaes, mesmo depois do ultimo augmento.
A melhor•ia actual, embora abrangesse todo o funccionalismo publico, não recompensa o prejuízo que os consultores
(ex-procuradores fiscaes) sofft·eram com a suppressão das
. vantagens ,iá incorporadas ao cargo, constituindo direito ad:.:
quirir.lo, principalmente a respeito dos que teem mais de 10
annos das respectivas l'uncçõcs e servem cm Estados de primeira ordem, quanto ás rendas fedel'Ues·.
Em face das considerações cxpepdidas, bem se justifica
c impõe o projecto infra; que, restabelecendo, ao menos· em
parte, as vantagens perdidas pelos alludidos funccionarios,
mantém o espírito da reforma com respeito á arrecadação ela
divida activa,JJclos procuradores da Republica, que não podem
ser pre.iucli(\ndos no que não percebiam anterjormente e são
auxiliados pelos consultores.
Sala das sessões, 27 rle dezembro de 1922. - S. Ner,y.,

Pm·ccer
, A maioria da Commissão é fnvoravcl.
Sala das Commissõcs, 30 de dezembro de 1922. - Alfredo Ellis, Presidente. - .Toão Ly1•a, Hclator. - Bernardo
Jl[onteil·o. _ Feli11Pe Schmitlt. - Vespucio de Abreu. Lauro Miiller. - .Tosé Eusebio., . u.

•

N. 462-1922

-.
I

N. 1

Art, E' o Governo autorizado a organizar um posto da
remonta em ~lina~ Geraes, em terrenos de propriedade do Mlnisterio da Guerra, cm Juiz de Fóra.
J1lstificaçl1o

I

I

Não ha augmento de despeza, uma vez que esses

terr~nos

regimento.
·
A administração julga nccessaria esta medida:
Sala das Commiss!ies. 27 de dezembro de 1922. Machado.
A Commi.ssüo é favoravel, 1

Mneu

são os da fazeucla de Monte Bello, onde está aquartelado 1um

' .
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N.. 2

'

· Onde convier:
Ficam i~cvlgora~os:
•'
.. Árf. .t9 da ·lei n. 4.. 555, e decreto n. 4. 57d, de .j o 26 .
de agosto de 1922, em seus ·numeros · 2,· 3,; 4, 6, 8, 9.. e H, artt~
gos 51, 52, .53, 54, 55, 56, 57 e 61, .ao art, a· da lei n. 1.68~. de.
13 de agosto .de 1907, quanto a prorogacíl.o de prazo para .PIF'.
sarnento de wldo devido aos volufttarios da Patria. , .
. . Balarlàs cbmmlssiícs, 2trtc dezembro de 1922.--.Irineu
Marll.liífb.
.
·• ·
· · ·
· ·
·
· Justificação '

e

.... A pr~sen1·1l· cnieQda .é ilecessaria. A admlrilsti'aéão .re'·
clama a. sua inclusão no orÇjllmento ..
. ..
. Aqlli 'trans.crevo as dispp~içõê~ :
·· .
2. ·. A v~nder os productos .das ·fabrica~ de poivora .do.
Piquete e. da E~kella, sendo as importancias I'ucebidas pelos·.· ·
cslabelocimentos respectivos c ahi recolhitla~ pa1•a. opportuna ·
utilizacliD ··em brmefiéio da propria fabrica u)f. de :sua . Pl'o;,; ·
duilcíl.o, prestadas contas ··ao Thesouro Federal, por interínedio da Directoria do Contabilidade da: Guerra.
•
· .. . .
.
3. A ab~ir creditas até 2.• 900:000$; pap(ll, dest!na.dos 11 .
accjtiisicão de niilterlal pàra os estabelecirilentos industrlaes
. do Ministerio da Guerra e ao desenvolvimento necessario --áos
respectivos serviços, com o .intuitó .·da ·.substituição progressiva das compras nó exterior pico fa·brico no paiz.
.· .
.· 4. A prtlSeguir no auxilio de 90 :000$, para çonservaçllo
da. estrada de .rodagem ·. de ~uarapuava á foz. do Jguàssú ' e
a cl~spend~r .ti. qu~n~!~ de 500:000$, nas linhas , tel~graphica9 ·
:na .. estrada .ria. Ponta Porã; no Estacto. ·de. Matto · Grosso; ·
·. . 9. A de~pendei· atf 2. OOQ .:ppo~.. (~~P$ J.nn . ~Qnt~s <.~e ,
ré1s), .em compra de av1ll11s e i:! e .pecas de a\'lllQ ,para o servi~.o do Exercit.o ·Nacion~l. . _,
. · . · .
·
.· .
· Da verba c.oucedidíi iicste artigo ·pelo menos ~o % (vlntB .
por cento) serão destinados á _acquisição de material fabricado
no Brasil.
. . ,.
.
· ·
i. A fazer a melhoria da reforma do segundo sargento
do. Exercjtó, .Manoel Luiz da .·Pa~, :com. JIB vantagens cpnce- .
didas pelo art. 23 datei n•. 2.290, de i3 i:l!l dé~embrp dej91n, · .
aos inferi?re~. voJuntarios da Patria, inutili~ados· por ferimen.-. .·."
tos .recebidos 'na campanha do Paraguay ,. · . . ·
..
. ó •• •
Art. 51. O Governo habilitará as collectorias com os re- ·
cursos. necessarios paro. P!l~a~· ·dlarias e tr~nsportes dos sor..•,
teados .. das séd~s dos mumc1p1os aos. centros onde devem aer·vir; Paganilo 'lldealiladaniente as referldàs diarlas; ' '· ' · .. ·
· ·'ArL 52; 'As .químtlas distribuidas aos corpos é c·stBIÍ:Ii!lll·
cimentos milita:-e.s para- adquirir material, serão. ,.poi._:.:~âte~'
empregadas, med1aute -a ,prestação dt> · oontas, dispensada· ·a
conourrencia rmlllioa, desde que o ·matei•! ai· o. adquirir . nllo
exceda de 3 :000$000.
..
·
Art. 53. Err:qu~nto niio estiver orgànizado Q servieq ae
subsistencia, o Governo poderá fazilr ·adrilihfstrâtivãfuent.e a
•

~

'

•

- •

'

•

•

'

!

'

•

'

.
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allmental)iio didropa, de' modo que a dotação da verba 9• - ·
ett~pas -.,- se muul.enha fios .limites rixados n·esta lei;
· ·
·
Art. · 54. Os i;eneraes e coroneis que contarem 40 annos •
rle serviço · ter'io, durante seis mezes, a partir da data desta
lei, o direito de solicitarem ..suas reformas, ()Om todos os vencimentos do pljstirimmediato.
·
·
;, .Art. 55.· Os actuaes officiaes réformados, que ficàram.
: 'ihutllfzados cm serviço de .campanha e que forem Julgados· '
pela Junta Slip~rior de Saude' do Exercito incapazes de· pro-,
mover qliaesqüer outro"s meiós de. subsistencia, terão direito á:
· assisténcia' 'do As)•lo ·de Invalidi:ls da Patria, percebenao, nesse
e~tiibeliiiiinieíHo: c eoin. 'dist!nilçãó' de posto, um· quantitativo
parii alimentalj.io eqiliVIIieri.te a. tres eta:pas.
. . · ·.
·,
.Arl. 56,. Aos officiaes e praQali reformados dó Exercito .
é extensivo o direito qúe teem os' effectivos a medicamentos
fornecidos pelas ·pharmacias e laborntorios militares, .· . , :
Art. 57. A reforma das pracas de pret do Exercito, da
Armada; <la Policia e do Corpo· de Bombeiros, será concedida
com soldo por inteiro si contar.em mais de 20 annos de ser- .
Viço; no posto de 2• tenente e O respectivo soldo OS sargentos. '·ajudnni.AR. e·. intendentes e. os. primeiros sargentos que tenham
_ • mais de_ 25; e.:no posto. i~mediato; tambem. cj)m o respectivo
soldo .·os· segundos e terce1ros sargentqs,, calíos do UQuaora e
spldados, que contarem. mais de 25 annos, ,. , . :. · . . . · ,
· . · Art'. 61.,. O Governo _,poderá .abrir cr,edttos até· .iM :000$,
pará pagamento da reinuneraolto de l·:OOO!I . de qué trata o
art. i • da lei 11, 2. 556, de 26 de setembro de 1894, ás ,p~s
eftectivJls que completarem .20 annos de eervu;o e cujo -pagamento nno tenha incorrido. em presoripção. . . . .. ' "
.• A. Commissão ·acc.eita a emenda •.
..
M: 3_
· Aocrescente.:.se : ·
. . Àrtigo. E' o Governo autorizado a reconstruir o. edifioio ·
· para o Hospital· de 1' classe da i' Região Militar, podendo
desp~nder àté 200: 000$, para esse fim abrindo o necesasrio
cred1to.
·
·

,. :·;r

. ·.:.~
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Justfficaç~o

Mal acabava de ser instàllâd~ a 4• Região, quàndo um
surto epidemico .sobrevindo forçou a acquisicão e rapida
mo~tagem do hospital..existenle.: F~ii aliás, exr-ellente trans~.
accao sob o ponto de v1sta commer01a , mas· que nllo· preenche
O$-·fins. a que se destina, o que explica o credito agora pedido,
· afim dê dotar a região com o hospital de i• ·c.Jasse a quo ili:e · .
.compete;; · - .
·
A administracliQ julga neéessaria esta em<:~nda.
Sala das Commissões, 27 de dezembro de 1922. ·- /rineu
Macltado.

,

.

·

·A Conimissâo llcceita a emenda.

·

·

..

·

,.
•. c

N. 4
Accrescente-se onde convier:
· 4rt. • Fica o Governo autorizado a renovar o ·contra- ,
cto ·celebrado com a Missão Militar de Instrucção 'em virtude ·

.

.,

.~'

,.

..;

,
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do art. 54, da lei n •. 3.674, de 7 de janéiro de 1919, podendo
a m~linr sua esphera de acção ás regiões ·militares e Escola
14il Jtm· e reduzir o respectivo pessoal, si assim julgar oon.
VCllÍClllC,

Justificação

Devendo· f.ernlinar na vigcnola desta lei, o contracto ce..

lehrado pelo Ministerio tla Guerra com a Missií.o Militar Fran..

oeza

·de InstrtJcçiio, não convem absolutamente· acs grandes
loleresses ligados ao preparo e ulterior· efficiencia do Exer..

oito, .a brusca interrupção de sua magnifica· aecão, · quando ·
ainda .nlio póde ter preenchido integralmente o fim para que
!ai ·contractada. Convém, então, armar o Governo com a au•
torizaçlio de que necessita, para renovar esse contracto,
·
Sala das sessões, 27 de dezembro tle t 922. - Carlo1
IJ(lValeantt.
A. Commissllo é favoravel.:
.

I

N. 5
A.rt. E' o Governo autorizado a despender até 2.500:0008
para pt'omover. o augmento da prodúcçllo da Fabrica de Pol..;
vara de 11iquele, até, t .000:000$ para o proseguimento daa
obras e 500 :000$' para remodelar o Arsenal de Guerra, adquirindo machinismos que tragam o augmento do rendimento do
l!'~b}ll ho e abrindo os necessarios creditas.
.

Justi(icaç6o ·• ·

Esta providencia· é necessnrin nos fins da admlnistracllo
n1illtar.
-.
. ·· · - ·
·
.
Sala das Commlssllcs, 27 de dezembro de 19Íl2. - lrineu

Jfar: hatto. ·
A. Commissão

.

~-

. .
.,

·

tavoravel •
. ,N. 11

Verba 5' -

"Fortalezas":
COPACABANA

•

· Acereseente-se:
'·
I oau:tiliar electricista de 2' classe ............ ,: :2:400$000.
LAO!

AceresctUlte-se:
auxm ar electricista de

~·

_
classe .............~ . 2 :400$000

PONTA DO LEI\!R

'

SÚpprlmn-se:
1 ]lrimeiro mecnnico electricista .. , •• , , •• , ••• :., 4 :800$000

àEss,\o E~I ::10· UE llE~E~lDi\o UE' 111~2

· i41

Justificàção .

. Em virtude do raileciniento do primeiro mecnnico electriel sta. da Ponta do ·Leme, a pratica do serviço tem demonstrado
ser desnecessario o súpprimcnto (lo lagar, emquanto as fo,r~a. Jczas. de Copacabana o Lago resentem-se da falta de aux1 h ares electricistas. Cone a disposicíio agora adoptada fica normalisada a· necessidade do serviço nas tres fortalezas, sem
nugmento de despczas, apenas com o desdobramento da verba
de 4 :800$ em, dous logares de 2 ; 400$000..
·
. A administráção Julga ~cessaria esta emenda ..
Sala das Commissões, 27 de dezembro de 1!!22.-- Mneu
· Machado. :
· ·
.
·
E' favoraver a Commissiio a esta emenda.

N. 7
Emenda.
No § 8• -,.. Soldos e gratificações de officiacs - Diversos
serviços, consignação final - Diaria aos officiaes no exercicio de eominissões .especiaes, seja es~a consiJrnaçiio n~sim redigida·: . . ·· .
.
. .
. · Olarias· quando no exercício de commissões transitorias,
fóra da séde das guarnições .a quo. pertencem, nos lermos da
lei n. 3.454, de 6 de janeiro de 1918, arL 183 e art.' 3!!7 do
regulamento do ,Codigà de Contabilidade Publica - Decreto
n. 15.783, de 3 de novembro de 1!!22, sendo: .
Officiaes generacs ...•... ·. . . . • . . • . 20$000
· . Ottipiaos superior11s ..••...•..•..• , 15$000 ·
Cap1Lãcs e subalf.ernos ••• ;;, •.•• ,.. .10$000

,..

G00:000$000

Justi(icagão
/.

I·

·.

.Q, orçamento dá· aquella dotaclloJ sem indicàr a imporlancla das diarias, e estabelecendo-a ae modo impreciso: Commissões especiaes. Alóm disso, pelo art. 10, se declara: "Ficam &upprlmidas, neste Ministerio, todas a~ di:arilltl, salvo as
que ·ealiio determinadas em lei especial".
.
.
·Parece que a emenda regulará melhor oste abono, segundo. o alvitre do Governo. ·
.
·
Sala das Commissões, 27 de dezembro de 1922. ,..... Irineu
Machado.
·
.
'
·.
·
.
A Commissíio acceita a emenda.
\

·N. 8

·oude convier:
· Art. O Poder Exeoutivo man,darã contar nos otficiaes
dQ Exercito con1mi.ssionados no primé)rp postQ e.m H de agostQ
t!

'
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de 1894, o em cujas fés .. de officio constarem o elogio fei~o
pelo almirante Jeronymo Gonçalves, em sua ordem do dm
.rt. 29,' de 16 de abril de 1894, a respectiva antiguidade da
data em que Joram co·mmissiónados naquelle posto, sém direito a· qu(\lqucr vantagem peêunlaria dahi deco~rente.
JusiificÔ.çil.o

O Poder Excci;tivo, em obedien~ia ao accordão do Su})remo Tribunal E'ederal, de 24 de dezembro de 1912, que,
-confirmou .a sentença; do juiz· federal da, 2• v~ra na secoão do
Districto Federal de '19 oe. outubro de 1911, mandou que: os
. actuaes coroneis de cavallaria do Exercito, Luiz Carlos Franco
_Ferreira e José' Maria Franco· Ferreira, -contassem suas .antiguidades do, primeiro posto de H de agosto· de 1894 (data
em que forâtn commissionados. nesse posto) por terem .tomado parte nas operações da . esquadra legal ao longo das
costas do- Bras1l, nos annos de 1893::-1~94, e sido ._elogiados .
_pelo, alm1rante .G(lnçalves, - command!lnte da esqu!Odra, _.peJQ.
valor de que deram provas nessas operações.
- - · · _ ~- ; - ·E' nat~ral :que sej~. 'essa medida nia~dada. ~xtendei', p(lr
-equidade e inteira justiça, -aos demais officiaes nas mesmas
C(lndições, isto é: .-áquelles qu.e tendo -tomado _ pa~te nessas _
Jne_smas _.operações, :tenhap1: s1do egualmente -elog1ado.s- _nos . . mesmos ,termos. pelo . almirante ·Gonçalves, e ·commiss10nados
no, primeiro postQ· na mesma_ data_ 'de 1_4 de agosto de:·f894.
- . Sala das sessÕes,
de _dezembro de 1922 ,. : .....:. i()se ·li;úzebio,

..

· .: . -

.-

A Commissão é íavoravel com a seguinte $Ub-emerida: :
"Fie a autorizado a contar." - _
, ·
'

'·

' '• \}

. Verba 2• - Estado-Maior e, Pessoal:
. . Onde- se di ii: (Um archivista- o~ficiar retÓrmado,, diga-se
curo arohivisia•.
· ·
· - -· . · ·· .. ' ·-· '

-

JusÚficaçao

.. '._..

. . O dispositivo orçamentario estt em desaccO;do com o re~ ·
:rula!Dento. do' lp~tado..!\\{aior, que.._ponsidera _es~a funcciio essencialmente m1htar embora podendo 'ser exenllda indi!terentemente por ófficial effectivo o.u reformado> .. ·
· · ·
,o orçamento pela simpies . .tabelta.. restringe
ó regul~mento em vigor.
. ·
'Sala das Commissões, 27 de dezembro·de~ 1922~ - lrineu
Machado.

·

.

I

'

~· ~

'

·.

-· ··

' ··

'

A
acoeita a emenda·,
.. Commissão
. ..
'
.
o.
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Ond~ · convi~r:

Em face do grande numero de vagas existentes na Escola !Militar, póde o Governo permitlir, no anno de 1923, a
matricula naquellc cstabelecimenLo aos candidatos comprehcndido~ nas lettr.as c a e, art. H do respect.ivo regu,lamento, .inl;i.epem~enlemcnte do estagio de serviço n1> Exercito. .
· · SaÍa. das· sessões, 23 de ·dezcmb.~o de :1922; .-. Jerqnymo
·Mor~teirq; .

.

·. · . , . . ·.

•

· ·

Justi{icâqiío

-

·
A medida ora. própostll pela. presente emenda .j4 consta
da fixação de forcas de terra para o corrente anno, art. 10, e
as mesmas razões que levaram o Governo a acceitar essa me- ,.
di da supcrexistem áinda mais para o anno entrante. · · ··
• Sala. das sessões, 26 de dezembro de :1922! -· Jeronymo
Montei1•o.

·

, A Commissão é favoravél.
- N. H

Art.
O Governo poderâ applicar· na: verba materiàl,
para.o fiin ·exclusivo da .Defesa Nacional, os saldos que, por:.
ventura se v~rificarem .na verba 9' . d~ Ministerio.
Justi(icàt;ão · ·
'·

-

.

'

,,

.. · . E' notori6 que u appárellhamento material . do Exercito
· exige mu itó maiores recursos do que · lhes são coooedidoa,
pelas nossas possibilidades, sendo sempre tambem ·a. parte
máís sacrificada e expi)Sta aos cortes. . . . . .
.. .
.
Nada ma·is 1lQuitativo que os. saldos realizados ría verba
pe~soal sêjám nppliilados nos serviços e obras de ~utiU!Jadés
para a -Defesa Nacional, mais alto ob,iectivo do paiz. .
A
. administração julga nacessaria. esta dlsposiçlo', '
1Sala das Commissões, 27 de dezembro· d11 i922. - Jrineu
Machado.

A Commissão acceita :i ~nienda.
N. i2

I

.

' ..

.
Art. · O.Governo é autorizado à vendei' .o ~ateria!·
. prestava! éxisten te na Fabrica de Cax:tuc1hos e no. A,rsenal .de
: a.uerra, tecebendo os directores aS: importaneia!- resJil~ntas,
para o .fim de empwgal-as no desenvqlvimento dos··reapl!lltt•,

im-

/
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vos estabelecimentos, feitas as prestações de contas ao Thesouro Nacional, por intcrfnedio da. Directoria de ContabHidado
da Guerra,
·

..

Justif'icOJ}ão

Essa é uma simples medida de economia, que se re~om
menda por si mesmo. Não sendo os arsena.es e fabriéas officiaes destinados a aproveitamentos industriaes, mas servin- ·
do .apenas a determinados objectivos, resultam inapplicaveis
as sobras dos trabalhos executados, o material envelhecido ou
posto fóra de uso,. etc., que podem ser ainda aproveitados nas
mdustrias particulares. ·
·
.
·
_Esta. medida é· reclamada pela n4Jlllnlstracllo.
· 1Sala das Commissões, 27. de dezembro de i 92~, .:..., I1•ineu
Machado. ·

.

.·

A Commissão é favoravel,
..

N; 13

Onde convier :
Fica revigorado o decreto n, I 5. i 09, de 12 de noArt.
vembro de i921. ·
.
·
·
Jrtstif1caçD.o

tOra se procede á revigoraçiió .d.esile credito de !O. 000 npo. ·
!ices para o corrente exercício, autorizado pelo art. 50 do
actual areamento,
. Já enr ct'cclinio o exercício, tÕrna-se nccessaria esla. concessão.
·
·
·
··
. Esta medida. é reclamada pela ·admlnistràção.
/
Sala da~ Commissões, 27 de dezembro de 1922,' ..;_ lrineu
Machado..

'

.

.

·

·

• ·

A Commissiio é favoravel.
N. U

Onde convfer:

...

~icam e9uiparados para todos os effeitos, os porteiros,
contmuos, feitores e serventes da Escola 'de Aperfeic;oamento
de Offieiaos, aos de isuaea categorias da Escola de 'Estado. ·Maior, sem augmento de dcspezn.
,. :, ...- . 1 . . · . . .
: !Sala ~as Commissões, 27 de dezembro. dé-W~~ . .:.. Mnet•

· Macltirdo.

. .·.
'

·

'

r~

n

... ·

·

,

.1

I
I
1

·Ju.sti{icaoão
A presente cmimda deve ser apprQvruda por encerrar. um
acto de inteira justica.
.
·
Sala das CommissiJcs, 27 do dezembro de 1>922. - Irinr.n
Macl!cido.
. Acccil.a, com a seguinte fórma:
- «~ica o .Poder Executivo autorizado a cquiparilr,; ·o mais
como na .emenda.
·
,.
.
.
N. 15

•

· . · . Considerando que tim ·~imples aviso ministerial níio pódA
destruir uma .lei: · ·
·.
..
.
.
· Considerando que o proprio decreto do Executivo que ·
reformou a Justica Mililar, aliás ainda não approvado pelo ·
Congresso, em nenhum de seus artigos mandou supprimir· a
- 7·" divisão do Departamento do Pessoal da Guerra (G 7) ;
Considerando que os serviços de meio.'SOldo, montepio, es~
tal!st!Ca e oa de justica referentes aos estabelecimentos militares subordinados ao Departamento do Pe;;soal da Guerra
sempre estiveram a car.go da referida 7" di·visão do D. G.,
com manifesta vantagem
. para o Exercito:
Consid!lrando que não ha augmento de despeza.

.

E·mencla

•

Al'tigo. l!'ica. ·mantida a. Auditoria do Departamento do .
:Pessoal da Guerr•a (G 7) creada pelo decreto n. 11.853 A; de
:Jl de dezembro de 1915 e _supprimida pelo aviso do Ministe.
Iio da Guet·ra n .. 744 de 28 de dAzembro de 1920, coro os mes·
mos funccionnrios 'que da referida auditoria faziam parte na
cuta em quo ·fõi sariccionada a lei n. 3.674, de 7 de janeir~
oe 1919, e exceptuados os. que se .acham em disponibilidade
· em virtude àa reforma da justiça militar.
.
. . Paragrapho unico ..Esta auditoria terd. as a:Ltribuitões
·. previstas nas letras a, b, c, cl,.e, (, g, h,· i, j, do titulo G 7. do
Reg, que baixou com o citado decreto n. H .!\53 A, de 31. do
dezembro de i915,
·
· Sala das Commissões, 27 de dezembro de 1922. - Irine11.
lrlaél!ndn.
A Commi,;são acceila a c"menda com a seguinte fór•ma:
Art. «Fica· o Pnclc1• E:cecu.ti·vo autori:arlo a manter na,
O mais como est.á.

·Onde cozwier :
Corrija. se a consignação na· párte' refe:•ente :ios audito. res da Justiça Militar· com exercício nas 6", '10' c H • ciroum..
S. -·Vol. XIII
lO
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· .scripcões judiciarias de accôrdo com os vencimentos fixados
no decreto n. 4. 569 de 26 de agostó de 192·2, para o juiz dos
FeitoR da ·Fazenda . Municipal,ao qual estão cquipurados . em
seus vencimentos; na qualidade de· antigos auditores de guerra
.. c de marinha da Capital Federal e Rio Grande dó Sul, e:JJ-'V;
·do art. 6•, n. 2, o 7• da lei n. 26,·.de 30 de dezembro de .1890;
ert. 2• do decreto n. 821, do 27 de dezembro de 190t, e ar~ig~
l• das Dispos1cões Transitarias do Codigo de Organização Judiciaria e Processo Militar, a que se referem os decretos numeros 14.~5(1, de 30 de outubro de 1920, e 15.633, de 26 de
agosto de 1922. . .
.
·
. ·
.
Sala das sessões, 23 de dezembro do 19Z2 . ...:.. Ve~rpucio àe

Abreu..
•

·

·

Justificatlva

Trata-se de um caso julgado pela Commlssllo de Finanças do Senildo.
.
.
.
Quando nesta. Casa do Congresso era !Hscutido o· }irojeoto
que, convertido em lei estabeleceu nova ·.tabella para venetJiientos para os membros da magistratura· em geral, :foi offereoido emenda, mandando respeitar o direito a essa equipara: cão dé vencimentós ao ,juiz dos ·Feitos da Fazenda Municipal,
em cujo gozo já se achavam os actuaes auditores das 6',. to•
11 it• circumscripcões judiciarias militares (Capital Federal·e
Rio Grande do Sul) .
·.
·
A Commissão de Finanças reconncceu esse direito; opir.ando porém, pela sua desncccssidade, nos· seguintes termos:
cA Commiss'lo dé Finanças ex~mJtl!iu o assumpto e deante
das disposições transitarias e de outras vigentes ao tempo da
nomeação dos auditores de que se trata; .pàr,ece~llte desneces-

•aria a .emenda. Com etfeito, parece-lhe fórà de duvida que
o.l ·direitos en, cujo goJo' se acham es8e1 ·auditores nt!o. (oram
1Ji1ado1 nem ,Podem ser restringidos 'pela nova tabella de ven..
'Ci11lentos, (DW.rio·do Congresso; de, 18 de agosto de 1922, pa-

gina 2.885,·):
.
· .
, . ·
. .
· Facto 6 que a despeito dessa _intefprMaea:o os auditores
ainda nllo percebem os vencimentos que, . por direito; lhes
competem. ;
· ·
·
. Salà das sessões, 23 ~e dezeinbro de 1921:1. - Vesp~clo tie
A. breu.
·.
,
·,'
A Comm!ssão é favoravel.
•'
.
"'

. : .·

N, t7

A' verba 13' - Obraa militares:
construOÇ,io de
Accrescenle-se: ce 400:000$, . para·
quarteis economicos, linhas de tiro . e primeiras installaelles ·
de . colonia.s militares em Formosa, a margem. do Rio Preb
(Babia), e no Cràtó
(Ceará.),
ólid& estacionem balalh6efl 011
'
110
'
.

a
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compaphiás de caçadores do Exercito especialmente destinados ao preparo dos voluntarios e conscriptos sertanejos.
. ISilla das sessões, 23 de dezrimbro de 1W22. -· Abdias
Neve&.

''·'

Justificação

"·

A emendt. reproduzida. nãú augmenta a verba, que é ae ·
L fl15 :000$, Apenas autoriza, dentro das forças da mesma do.
· tação orçamentaria; m.edidas de .um alcance incalculaveL.
· Para justificai-a não é preciso mais do que transcrever o
seguinte artiso do Ileplitado pelo Piauhy, Sr • João Cabral,
defensor extremo do saneamento dos sertões e do fortalecimento e democratização do Exerclto Nacional.
, . E' este o arUgo publicado
·de marco d~ 1922:

110

o BANDITIS:r.i:O

.,, '

.'

iornal do Commercio de 9

NO SERTÃ,O

Escreve-n.os o Sr. Deputado João Cabral :
cTiilcgrll.inmlis do Pi·esidenté de Goyaz ao Sr .. Presi·
aente dn. Repüblica, hontem. publicados pela imprensa, d!iu
iiolirias de novas desordens e .investidas dos bandoleiros que
liâ muit.o infestam as regiões centraes, entre os Estados da
Bahia. Goyaz, ·Piauhy e Maranhão.
. ·
·
·. . Esses despachos, cujos termos é bom reproduzir .parR
l:ieni impessiona:r os homens que daqui e das ·outras capitae~ .
dirigem o paiz; e fazem simplesmente isto. ·
I
Bandoleiros chefiados por. Abílio Wolney investem contra
a villa de Conceição em Goyaz. A situação tende a aggravar-se. pois aquelle cabo trata de. augmentar. o numero dos
turbulentos sob. sna chefia, concentrado na vilhi. de São JniiG
do. Duro desordeiros procedentes dos sertões da Bahia.
· No termo de Conceição foram· atacadas varias fainiliás.
cujos nomes se deolinam, havendo ccArradnR CO!Jlbates~. Ban·
didds âteiaram .fogo ás. casas atacadas. A cidade de Natividade onde n GovArno rie ftoyaz mant.Am. uma crirnoanhia. voIicial muito desfalcada. consta está atacada pelos bandoleiro•
d:pâra: facilitar o roubo. ·e a retirada do gado:., o .que jã SP
está fazendo. flm Cor\ceicão. O juiz districtal de Conceição tele
gi'apha de Bôa Vista. qnP. cercado por ATaride tmmero de bandidos, eritre OR qnaes. ilm supplente lfe juiz municipal, r.'lnseguiu milagrosamP.ntfl P.Rcnnnr da cchuva de balas, .deixando a: CRIIB sitiada, bombardeiadas e inCilnriiadas diVPr8U f,....
zendli.sJ.
Dizem outro tanto, simultaneamente. despaéhos officiaes
e .dos •corre~pondPntes da imprensa diaria. a ·respeito de lrrupçl!es e inriursões dos bandidos nos sertões do Ceará, Rio
Grande dn Norl;e e Parnhvha. Deste ult.lmCJ · lll~tr.M infnr- .
marn qne, 'ti no mnn icnnio r!P. Cnt.oM do Roct.a. d<õolrn elles
!I!;Orn um prtlinir.o dA duzento~ e cincocnta onnf.oq, roubando
diilheir~ ·.e vil!Qres, · · e destruiJ,ldo tudo quo.uto JJ.icl .PUder~

,' .. : .,
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·
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conduzir, como roupas, mobilias, louoas, etc. O Governo
local organiza ·uma columna volante, da foroa policial sob o
commando de um tenente; mas P.Ste communica de Cajazell'as. que os canganc~iros se concentram na propriedade Carros,
do Ueará co conh.ecido reduclo dos bandoleiros,; o maior ·
centro del!es no Norrtest.e, Aegundo affirma Lambem o PreMIdente do Eslàdo. O referido official accrescenta que, «devhlo
. á insufficiencia de sua forca, não atacou o covil, onde o.oera
grande numero de cangaceiros).
.
,
.b:' ·este o quadro qu·e o Sr. Presidente da Republica pOdo
ter como verdadeiro, pois é.. apenas--a réproduccão do. drama .
selvagem, muitas vezes sangrento que se vem representand\J
naquelles ·sertões, com immenso damno para a população pactfica do interior dos ·referidos Estados. . ·
·
.
· Tenho recebido c.ontinuamente dos districtos sul . <lt•
Piauhy cartas. e .telegrammas notificando· as depredações, o
desassocego que alli reina e lastimando que os Governos não
encontrem meio~ ele livrar 'do cangaco regiões tão .ricas, a.s ·
··
· mais proprias para o pastoreiro.
Este é feito alli; como se sabe, sem cercas nem delirnitar;ões das terras, campeando o gado em commum, simplesmentt,!
assignado com a marc~de cada creador. A confianca rec•proe~:. e i!Timilada. o sentimento espontaneo. a'o respeito IÍ
propriedade e ás. leis é cundicão indispE}nsavel para a vida e
o progresso lento daquellas regiões longínquas,. onde · nll.o
podem cheg,ar com promptidão os soccorros policiaes. ·
. . Das capitaes doo. Estad•)S. ellee não acodem slnll.o tardia.mente, e esbarram nas fronteiras de ca~a um, ·que os bando. leiros transpõem. •P['OJ)ositada · e incolumemente,
·
·
Que f·azer, então ?
. .
.
. . Na. legislatura· passada chamei a. attencão do Congress'i
para estes factos que devem despertar os cuidados da União,
cujos poderes legislativo e executivo· não precisam folhear
muito a Constituição para .atinar com os. meios de evitar essa
vergonha e esses damnos ao organismo· nacional.
· Os répresentàntes rederaes .daquellcs Estados devem to- ·
dos unidos enfrentar o problema e procurar-lhe remedio effícaz.
- ·
·
· ,/
· ·
A medida inicial · que ·eu propunha, da construcção do
quaroois ec0riomicoM em Formosa, â. .margem do Rio .Preto
(Bahia, e no CuraU. (Cearà), 11 de estac1onament0 nesses
dous centros sertanejos de batalhões de caçadores .dó Exercito, fôra consubstanciago, em uma emenda· ao .orcamento da
Guerra, assignada lambem pelos. illustres dep.utados 'fhomaz .
Rodrigues, Francisco 'Bor.ges, Olegario · Pinto· ~c Elpidio de.
Mesquitt<. T·al medida nãu conseguiu parecer_ favorav~l rto
·relator,- o que quer dizer que foi ·.sacrificada .. : , ·
. E' tempo agora de· reviver a ·idéa;' e é o ,que vamos fa?.cr·, prtJCu·rando rebat.llr o5. argumentos mmto perfunctorios
que Re lhe opp•Jzerarn c renovando os -.que então produzimo;;,
Escrevemos na ,lu~Lificaç.ão ~ãa nossa ern:enaa as seguinf.cs pala·v.ras, que .t.tveram éco em. mujto .iornal do interior
nortista . . ·
·
~\ ob:a eminentemente patriotica cía reforma do sét.vwo.
mimar, nu seni.10ll üe tornar popula.r o Exercito,.. inslruindo·so no traw ·das armas a sencralióade dos cidadãos vai idos;

.,
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- .o serviço x;nilitar .obrigatorio, como se costuma chamar,
não deve arrefecer; antes devemos todos r-edobrar de esfor~
!)OR . em tal sentido, escogitando todos os meios de facilitar
a realizac,ão ~ess!l objectivo imposto pela Constitui!)iiO, A' sua
exacta effe_ct1vaçao se apresentam, como principaes obstaculo~. ·,
alé.m da 1_nd~le · essencialmente pacifica do nosso povo e
a lgn?ranma ou falsa comprehensãd dos verdadeiros intuitos
da _Je1, a vastidão do tcrritorio nacional' c a deficiencia .cios
·me1os de ..transporte.
Que.m q~er que ~em nonheça o nosso .paiz e tenha viajado
n~ ~eu mterwr, depdis de posta em execução a lei do serviço
.rn1htar obrigatorio, sabe quão difficil . tem sido e· será por
muito tempo ainda harmonizar estes sentimentos e interesses:
o horror que causa ·às populações ruraes, e mesmo ás de importantes cidades dd interior, o tributo pessoal para o apparclhamento da defesa nacional; o apego á choupana, á fami~
lia, aos escassos benefícios de . urna lavoura, embora inci~
piente, dos· «Quatro bichinhos,, que constituem á creação, e
até aos socios. da vagabundagem nos campos, em torno ás
«vendas,, ou nas rodas do pacau; e, de outra parte, ·o amor
da ,!!'l'ande ,patria, o supremo' interesse da sua defesa .e a.
Ilecr.ssidade urgente de preparai-a nos grandes centros do li~
tv:-al e das fronteiras terrestres. T-er de seguir ·a csentar
praça» em um quartel «lá em baixo:., e quica marchar para
as cguerrli», que se fazem as estranjas», é peior, para· os
Ilo'ssos c:aboclos ignorantes do que descer a:o inferno do abjeoto !'nngat'lPmo, a que, entretanto, · mu~tos delles vã.o t.Jr, Üi!
rusga em rusgá, de "serviço" em "serviço", ao -aceno.. dos
chefões da aldeia.
E essa fl•nrn>ncüJ mesmo ao cangacismo; ao i::t!l\11\,,1•rn:, e
aos· crimes. todos qu,~ se praticam ncJ interior, ·I.' •le :JU'! ~ão
autores sempre· individuas ib"!lorantes, ora ao servico da vin~
glln•;a privada, ora na politicalha local, ora ;.o~ mal Cl··nprchondidas nPr••·•:; .cJnc!p~ oa propria rnanut~n·:i·1 " rlr l',•sa,
quando não pelo simples appotite do saque, ·e uma diathese
quo é preo:~r, IIIJ!!'Ilt~mtlnte combater, em :J3l'ra• fl"!Jlllaci'les
rllr:ll'~. nnmcaclamPniP. HUS zonas do alto S. F'-l"lnn~~·l, c na•
qwlllll que dr:scamba pnru os sertões frontei~!~•-'S ci·1s E.~ladu.~
do nordeste. ,
.
.
LflVar, à segurança e a educaçãd cívica e profissional a
essas paragens. não é certamente missão do Exercito Nacio?lll•
mas· das policias e rnag1straturas locaes. Nem é concebrv_el
que os corpos · dequelles sejam •Collooados em lo~at·ds tao
distantes e donde se não possam mover com rapidez para ..
oooorrer ás necessidades da defesa nxterna. Mas a verdade é
que por incumbir ao Governo 'Federal, manter a ordem na
Federação, na fórrna do art. 6° da Constituição, uma. vez por
outra. vemos o Ex;orcito Nacidnal obri:g-ado a rnover:-se da pe~
ripheria para o centro,. em uma campanha calamitosa como
a· de Canudos, ou em expedição de menor vulto, mas sempre
dif.ficullosa. como a recente. a S. José do Duro. As pro_ezas :
de « Luiz Padre», segundo· os telegrammas do Cea11á, vao _a
caminho do exigirem dentro em 'breve un:a. outra ao sertao
de Cariry.
· Jl(lr oul.•'ü lado, como acenamos a traz, .: .pre~is~ captar para
· as fileiras, niio sómente os· elementos das cidades Jittoraneas,
/
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mas os do)oqo o paiz, pprqun no paiz l.odo devrJmos lcYar,
educando-o, ~ Jdéa nqva da 'defnsa nacional.
· · ·.
!'lesLas conrJicões rensarnos que, peJo. menos. cm p,üntos
do aertft:o· .ljg'ados ;to liLforal. por vias l'crrcas o J'luviacs, Cí•JnO
os quo apqntil a omourJa, devemos levantar' aquartclament.o~
:ldCI]Ú(ldos a ristes dQUB patrioticos fins. realizar a conscripção
ela .m!freira mais cconomica para. o JEsLado; c como o menos
prcJUJZO p!)ra o.s conscripto's, c prevenir as desordens no in. tcriôr, cohibindo e fazendo dcsapparecer paulatinamente ·nos
sertões aquellas · irrupcõcs do. canga.cismo.
. Os Ppntos indic;t1ios da onipndn, @C submettem()s a
llPProyac~o da Camara, parece-nos mais . apropríado's . para
os· pr1mmros tentames rl!)sta ordem.
·
·
·. O aquartelamento em Formosa · servirw aos sertões do .
norte qe Goyaz,· dp nordeste da Hahia o do sul' do Piauhy e
dd 1\{a~alJMo, e~tapelo li!]'~do ao Rio de Janeiro c ás· Capitae~
qe, Minas c l3a)llfl por .v!a s. Francisco e, de esLradas de· ferro
cm ~rafego. .
. .
.
: . ·.
. . ..
. . .·
.
.O illustre cngen)leiro A. Pereira da Silva, no seu afamado
cr:prpblema do Nortel>. já apontara Quricuri, no sertão do~ Per. nambuco, como .Ponto po'nveni~nte p~ril um;l conc~ntracaa de
.forcas do ExerCito, com este 1'1m ciVIlizador, c ma1s o de oc.•
cqrrer ;í. defesa de m~:~Hos EsLados nordestinos, com. economia
!3 segúrallC!l, Qllancjo' realj2ado o seu magnifico pmno de rêde
ferro-viana. ·Falhando este plano, que infelizmente foi aban- .
elon!idp, pensawos 'cit~e nas pontas. dos trilllOs: c!e .linhas e~n
.traes do Ceará ou de Pernambupp se devp oollqca.r provisorm- .
mente o aquartelamontq ,.para servir aos sért(i~~ ~·ron'~eiros. dos
Estados do No'rdeste. ·
. · . ·· ·
A' ci~ade do Crato, uma das melhores do sertão cearense,
e on~e Cll) breve irão ter os trilhos .da Estrada dll Fe11ro Batu. rité, pareceu-nos o melhor ponto .para .o aquartelamentd do
nordeste; ·quàsi 'nos limites daquelle ·Estaclp com os de Pornamlmco e Piaully, p. er(o tf.lmbem.. dos sertõe.s da... Par.állxb!l-. .e do
R10 (j;rand~ dq. Nortp~ aquello p~'nto póct'e SQrVIr de centra ~e
o.nde. irradJará a .accao bemfazeJa, de que ,havemos falado,'
·· Outros pontOs poderiam ser indicados por nós .(c ao Gq- ·
verno óabe indicar os demiij~ gue julgar. aprq'priados)J mas n!lreceu-nos que nenhum reunma as condJ~oes desses oous.. p~ra
o fim collimado pela idéq. que motiva a emenda. Entreg!\'rldo-a
·á ápreojar.ão do Congresso e do Governo, ess!) idéO:, ditada pela
maWpu,rô paf.ri()'ti~m.o1 sem preom.jpac~es region11.li~tns 1 ·~~ con1iantes no papel eiVIIJZador do Exercjto, ps SJgnatartos da
cinimdll. ficam certos de que elia será cuidactosamr.nl e ponde. rá~~. e afinal ~cceíta pela Commissão da Càmn.ra .~ ·
. Não consegljjrqm tao~. razõps. alterar o ponto de _vista demasiado tbeorico dos rcorgamzaâores dq Exerc1to, nem
mover ~~ attençiio ·elos. Clirigent.es paliticos. Iúlra es.s:í.' pbra ·ina~ja,v~l Qo ~an~azi'11lntq ç!ps sertões. . · ·.· : :· ·. · · · .· · · · ·· .
Insistjrei na sua defesa, procurarei .rebater os· argumentos
cpntrários, ·aliás, j4 previstos na justificação acima, e 'propor
noyas me~iqas esperiJ.nO()SO de q\le ~C!'ÜO JPCibOI' ou_victas aS'(\!'a.
que· é fla~rante ~ova,weJlte o llalldll:tsmo I!QS ~ertoes,
.
· · Depo1s da publtcaçuo deste arLt11o, as notwms çJo banqtl.ismo nas zonas indicadas. toem confirmado a juste.za c a urg-encia dtis medidas ·propostas pelo Depu La o puwhycnse .
. Por outro lado, o procedtmenlo de nacões o11tras, em. muil<l'
d.
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comparaveis com a nossa, comprova o acerto da emenda, que,
approvada, abrira ensejo ao Governo para o estudo e ensaio da
i!nport~ntJ~sJma JTIC~Jda. Em toda pa,rte se procuça, demo.cra,I.Jzar o ex()rcJto e t1rar das grandes despezas qo seu custe.10
as· maio1;es e mais s~guras ·utilidades pl\rá a nação e p~ríl ~
humanidade.
CilelljOS o exemplo do Mexico:
"Q gove~:no mexicano· encontrou ·um· meio intelligente ·de
· manter a .efficiencia militar da nação sem os formidave1s enct~rgos que os modernos e.xercH.os .1\carre~!\lll·
. .
. Jl'unuQu colu}uas agfJCO!I\~ !Ullltl\re&·•..Q!I conscrmt~s, ao.
uwés de se encaqunharem Ilara os .quarteJs ~;~as C!Ciades, oncje,
após algumas f\Oras ~e eJÇer:cicio,s, passam l!ma ·Vl<la de. yerda-· .
de1ra mqojencia, d1.r1gem-se Pl!ra as coiOI\11\S agr~c(ll~s. . ·
. .Formam-se ~~~ •. o~ balalnoes, os regunentos, SQQ o. c.ommando de uma oii'JcJahdade competente. Passados. os mo!Jlen-,
tos destinaqos aos exercícios miutares os soldados empregi\IÍlse no caii\po,.dnadas ~u1Lur!'s.~ dtanttlli!bholhfi\S q_uarllas l~es oerm1tte
a sua capac1 e norma 1 e ra a o. ·
I .
· . Consegue, assim,·. o Mexico instruir militarmel)te os seus
cidadãos, cobrindo grande parte das despezas decorrente da
ma11utencão do E?t~rcito com ll prOd\JCQ~o da.l! o.~~iJll'es colomas agrteolas rn1htares. .
·
·
,·
·
E' uma ·solução interessante que merece attet.çao. Seus
resultados devem ser cuidadosamente examinados pelos povos
· que. vergam ao peso dos or·camentos militares."·
Entregamos á sabedoria e 'aó patriotismo do Senado a
sorte do sertão- a forja da nacionalidade- como o denominou um dos nossos estadistas. ' ·· '
··
· · · ..
O parecer é favoravel. Com sub-emenda: "Fica o Go•
verno autorizado. "
··
1

·'

.··,:4,,

'

"

'

. 'i'

...

'

,.. ~r

. '•

'

..'

'·:~

· N. i8

Onde
convier :
'
.
.
· · . Os alumnos q11e te.rminaram em 192~ <is cur$1s d9,s Collegios Pedro H e Militar, serão dispensados do exame' vesti- ·
bular. da~:~ escolas ~uperwres e do concurso p~ra a41;Ili~sãp ás
Escolas Naval e MJIJtar, desde. que requewam · mali.•Jcula nas
rp~eridaa ear.!l!\\1!. ·
.
.
.
·
· . D!!ver~Çl •. ~~t~etanto, t!lr os ex11mes P\'llPD,rator~os. reape-.
ctivamente ex1g1dos pelos regulamentos das mesmas escolas e
'llltar"Q. sujeitos ao pagamento das taxas nelles Clltabelecidas.
S,ala. ,ql\s !lessiíes, d.a~e~bro .li~ ·iQ~2.. -:--:-.
N~l'11·
~

'

"·

.

s.

'

:.:::
.. i.<>.:\
'

,.,

•• ••.!,'_

ltJsti(icaçO.o
'i

. 4 ·.!Jiedid,a ~e Jq_s@~a co,mo ·um~ expe~\~lll\ia, ll&r!\- ve1•i.,.
fula.r s1, ·de i{lc~o, o ensmo sec~n4l\J:IO {ll\1\IS.trllÇ\!l ~elqs, rere.,..
rii\os. \l!sqt.l.ltos ..owc~ta. ~s, é qe, ·Qrq~w 11. ~1\-~il't~f. cg.·wo qe,v.~
ser1 os IIP.(JrQvados 11 fl\~erem. co.m PfOVeltll. Q.S .e~~WI,OlJ su{le.,..
perwres.
. · ·
· · ··
Não parece razoavel que mantenha o· Estado institutos de
ensino sec.undario inlu~bei.s ~aJ:'II, es.se in<;\j~pensl\vel qqltivo
preparatorJO. - S. Nerv.
·
A Commissil.o é favoravel.

:

·, í
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'

.
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N. 19 · ·

Accrescente-se :
"Para pagamento de alugueis ,iú vencidos de dous predios
e terrenos onde· esteve aquartelado em Itajubá o 4• batalhão
. de engenharia, 11 :783$000". - Trincu
. ·JJachado.
J usti/icaçllo
.

.

. Os predios e terrenos de .que 'trata a en:endà fórnm pelo
Dr .. Olyntho Carneiro Villela, seu proprietario, .alugados ao ·
Ministerio da Guerra para aquartelamento provisorio do 4•
·batalhão de engenharia, o primeiro a partir de 20. de janeiro
de 1921 até 30 de novembro de 1922, á razão de 400$ mensaes,
e segundo, a partir de i· de maio até 30 de novembro de 1922{
· á razão de 150$ mensaes.
. . Esses alugueis não foram até hoje pagos por falta das .
respectivas dotações orçamentarias, conforme resposta do .exministro da Guerra a uma reclamação que lhe dirigiu o in·
··
teressado..
A Commissão é favoravel com a seguinte sub-emenda:
E' o Governo autorizado a abrir, o. credito,\ etc.
I

N. 20

Supprima.;;se o art.
assumpto.
:

a•,. por constar do art. 9• o mesmo
·

·

.Justificação
\

0 1 art.

·
g• está baseado no aviso n. 473 de 26 de junho
de f922, publicado no Diario Of(iciàl de 4 ae julho de 1922.

E' o seguinte :
"Sr. chefe do Departamento do Pessoal da. Guerra-.;,. De.
claro-vos que, a contar de 1 do mez proximo. vindouro:
··. a) o J.aboratÓrio Chimico Pharmaceutico Militar pas'sará
a receber directa· e mensalmente as importancias dos· medica. mentos ~or ellé fornecidos aos officiaes do Exei'cito, funccio. narios p1vis e operarias deste ministerio, apresentadas as con·
...
... ·
tas em relação;
b) as quantias.a indemnizar, uina vez apresentada a com- ·.
petente conta·por parte do referido laboratorio, serão descontadas pelos intendimtes respectivos e .empregados. encarregados
nas repartições e estabelecimentos da ,organização da folha
mensal de pagamento de vencimentos, desconto que se fará .no
mez. seguinte áquelle em que se tiver feito. o fornecimento.
·Saúde e fraternidade. -'Caloaeras."
Sala das' sessões, 20 de dezembro de 1922. - Irine:u Machado.
·
I
A Comniissão ó favoravel.
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N. 21

Onde convier :
Aos ministros ·do ·supremo Tribunal Militar, procurador
geral, auditores e promotores da Justiça Militar, fica concedida a seguinte graduação honorifica :
Ministros, a gratificação de generar de divisão; procurador
geral, a de general de brigada; auditores da Capital Federal, a
de coronel ou seu correspondente, na Marinha; promotores da•
Capital Federal, a -de tenente-coronel, ou seu correspondente,
na .Marinha; auditores e promotores dos Estados, a de tenenteqoronel e . major, respectivamente.
· ·
.....

·"'

:

:

' :(.

Justi{icâção
'

I.

•.

'

· Esta emenda encontra justificativa nos precedentes leglstativos e na tradiccão do nosso direito mihtar.
Desde-o alvará de 18 de.fevereiro de 1767, que se manteve
durante o tempo do imperio e continuou, sem solução de continuidade, . no regímen republicano,. revigorado pelo decreto
n. 257, de 13' de março de 1890, os auditores gosavam de gra. duacão militar, como juizes militares, que eram e ~ontiimali1
:··a ser.
. .
· ·
.
.A 'lei orçamentaria de 1918, comprehendendo a nece~si
dade de estender· taes hónras aos juizes militares de 2• instancia, conteriu aos ministros togados do Supremo Tribunal Mi- ·
litar a graduação honorifica de general de divisão. ·
.
Justificando a emenda que foi convertida na citada lei ·de
1918.1 assim. se exprimiu o Senador Pedrosa,· seu autor:
·
..
· 'Taes juizes. são .e não podem deixar de ser assemelhados,
,. no s·entido da lei, aos militares ·_e tanto que respondem nos ·
crimes funccionaes de. caracter militar perante seus pares.·
· · Tanto assim são el)es considerados, que no regulamento que
baixou com o decreto n. H. H6, de 20 de janeiro de 1915;
· enumerando as pessoas · que -teem. direito á continencia, da
lettra b, do n. 5, de modo indistincto, se 'diz: ministros .do Supremo Tribunal, o que bem dim:wn~tra o reoonhecimePt.o tacito da sua graduacão honorifica, dando ainda o ~rt. 1.06 do
regulamento que baixou com o decreto de 10 de :!evere1ro de
t915, a esses mesmos· juizos uma ordenança."
· :·, . Do exposto, póis, se vi.\ que os ministros o audi'tOl'(JS já
·gosavam da graduação· militar e a necessidade de mantel-a e
de tornal~a extensiva aos demais. funocionarios da justiça mi. lítar, se 1mpõe pela propria natureza do suas funcoões e pelo
me~o .em que vivem.
- ·
.
.
.
· _ Sala das sessões, 22 do .dezembro ao ·1922. - ,'aodo{redo

Vianna.- José Eusebio;

·

.

·

.

·

-~ Commissão é ·ravoravel ..
N. 22

Justificação
Considerando guc o conc.urso pa~a mc4ico militar é um
concurso de selecçao, o que sempre obcdec·eram á ordem de
classificacilo para as nomeações elo officiaes medicas d~ Exor-

··.,r

':'~

'•

.....
-·,

'

;

.
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'
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•''

.-

·.··
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cito c os nomeados guardavam no Almanack a ordem da classificnciw do concurso;
. ·
. . .
· · . Consj~eranqo !ll!~ nos çlcmªis r:Jl!adros. elo E~erc1to qs aspu·ante~ são cla~sificados po1' ordem de merec1mentQ mtelc
·, ·..
recttial, servindo de base para a élassil'ioac~.Q. np 'Aln•anacl> a
média dos gz•úos de ·approvação final nos diversos cursos 'da ' ·
Esoola Militar; • : ' · . ·
. ·. .
,
.
.
-· . · Uonàíderanpo quo o Supremo- TribUnal Militl$r jú tem
firmada' a seguinte doutrina: "Os officiaes promovidos em
collootividade devem ser qollocados na respectiva escala· elo
Almanaok na mesma ardeni em que ficariam si houves~em
sido promovidos successivamente, preenchendo vagas abertas
em datas differentes"; e que em·-23 de set.embro de 1915, o re:.
ferido tribunal, depois de expender a doutrina acima, aecres-.
centou: "Esta decisão se âjusLa perfeitamente_ com as dispo-·
sições. re(!"ulamentares que mandam respeitar nas, promoções
C!lllectivá~ o~ Qif~ito~ llclQUi~iciQs1 isto é, .QS direjtos. ele offi., ·
c_Iaes q1,1e pr!l!lezr_o f1zerlltn ·JIÍS a_ s vaga~. que s11 a_ ~r, rem nos
r!l~pe~tiV!lª '!l\ladro~; · . ·
. ··
-· · . ·: _
. . - ·
. Considerando que no boletzm n. 277, de 30 ae nonmbro d!l_ ~- !l~~. lê-se_ q4e o Sr. !Ui!listro ela a~_ err~ t:niln_~oq coll_opar
:no ~Hnana~k um ~u)J-of!fmal amanuegs,e a~l!lja .. d~ tre~ de
Sfll!S ~PIIt!A'BS de acc~rdo· wm · ~ · plasstfiÇilcao em· ·concurso, .
. S!lndo, entretanto, esse amanuense mais moderno de praca que ·.
os outros tras colloca!l\ls lJP Alme,nack Mima !lelles: _ . : ·· ··
· Q caso jusUflca pe'rfeitilmerite a ·presei\te llriienàa, pois o
· ~manue!!Se Qe 2• classe QUe o~teve I!lelfipr cja~~ifiçaç~o: ser4
promovidO B :1•. ClllSSe, P,O:r ant1guipaqe, !llll·e~ QP,ª Qlltr,os geU~
colle11;as ele · P~1or cle,~szftçac~o, CQIYIQI.Ianto m!H!!. an~1go.s de
J)raca: · ·
..
'
·· · ·
· -.
· ,. · · · .
. · c;onsjderamjq, fi!lalmente, que o Sr. :Presiç!tmte !la Repu- ·
hl\~a, no <!~creto n. 4.1ifl3,~cle 23 de.agosto cte :19~2, .IIQ .seu , .
art., ~~ cllz: _."N_ as no_mAacoes çolleP.tt_.v~_para os. l!fiiTIIllfo~:-· · ..
11~s~oa dqs d!rt~rentes (ll!aelrqs qua cornp~ell1 · o Corpq. <le .·Saude do Exerctto ser;\ r,gorosllmt~nte o1:>~erv11da a collocacão
obtida. em· conpurso",. ~ntretljntQ, il Commisª~o ·de. ;Pr!imi>ê~es,·.
interpretando est1r. resqlucão., .decl!lrou .qqe · o. refertdo · qe~r!ltq ·.
J:'eferP.~sa ao~ mechco,s !IQmllados ~llP,Ots :da data .M sua P\1-.
~f~p~o, p~Jo que s.e tQJ1'!1 nec!)~sarta ~ ~1l!'~~eHta9~o qa ·-~~-:·
.
' .
'

Onde convier: ·
.
.
. . Art.
Os inedic.cis QRfl ·foram nomeaqos ~ariJ os postos
de Primeiros tenente do Exercito, em· virtud!). pó deQrotó àe·
9 .de julho de :19:19, deverão guardar, no· Alnianack Militar;
para os éffei.tos 'de .promoção por antiguidacle a ·ordem .de
C1assificaoão obtida no concurso a que se aullm11tteram pa11a
os referidos postos. .
' ·. ·
· . · ·· . , •· _.. _ ' .
Paragrapho unico, O dispositivo. 'da lei do OJ,'Ç&merito de
i·9t 9, relativo ao paragra]lho do art. 84, não influirâ n~s pro.:.
moções por antiguidade· dos mesmos offiçiaes. : · .>
·
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1922. -José de Si'

.I'

-

·,

'

' .. ,

queira Menezes.

•

I

,

•

.

.

· Exmos.' Srs. Senadores, Presidente c membros da Commissão do Fi!l~llcas ~o Senado.
. ·
·
lllemor\al -- <lRozendo Garcia Rosa, tenente-coronel ~o
nor~rio .do ~B.I'ci t~ pelos bons 11erviços pre~tados ~~ ~:uerr._
'

'

'
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contra o s-cwerno da Republica do Paraguay, como voiuntario
Patrüi, ela 111.1ª1 voiLou mntilarlo do braco esquerdo um
Consequoncüi de ferimcúto de bala que recebeu no combate
do dia 3 de novembro ·de 1867, cm Tuvuty, com 77 armas de
· idade, casado, achando-se, nct.tialmonte na situncão de não
poder promovet· os meios de subsistencia, pelo seu lrabaltio,
·não só pela falta do braço o da idade avanoada, como t.ambem
pelo incomrr.odo de saúqc qu!3 .llPParoceu-·lhc do fim .do
anuo passado para câ. vnm, ·por 1sso, expOr a VV. EEx. a
sua situar;ão c p'edir-lhes com· n devida venia para <·onceder
· aos officiaes honorarios do Excrr:ito, volunlarios da Patria '
·mutilados da. ·gloriosa campanha' do Paraguay1 cQmo ·o ~igna
t~rio. deste lne!llo~·ial, o ~~r~itó . ~ Assis.tenc1,a qJ ·\~Ylo !lo
I!l~ahdos da Patrll\, como ja fo1 · Cl)nceq1do ao~ aqtua~s offwiaes reformados, !J1l.lti ados em serviços ~e campanha, pllla
lei da despcza ~ara ·o ·serviço corrente ·q!l 1922, · ~u.1o ·a1·tigo
pede venia para transcrever aQUI:
· ·
·
"Art. 55. Os actuaes officiaes reformados que ficaram
mutilados em serviço de campanha e que forem julgados
pela junta superior de saude do Exercito incapazes de promover. qualquer eulros meiós d'e subsistencia, terão direito
á Assistencia do Asylo de Invalidas da Patrja, perceb~Jndo,
nesse estabelecimento e sem disLinccão de postos,· Uni''quan.l.it~pvp. m~r~ aljmentaCiiQ pquh:al(lnt,!l. ~ t.ros ~tqpas." .
. St for· JUsto o louyavel Q que 101 · comleçjJçlo aos ap.tqa~es
oft'ici~es refo~mado~. irnJtil~dos cm aprvioos . dP. c~ffipªnha,
;, .como .i'Qj, t~rnbew ~ .jll~t'çl eó lpllv~ve! ~'4o .'~p c.o~pe~a p ·w~·~~
· mo d1rmto aos offlcWCS hoporªqqs dQ Ex!Jf!lllQ volunt!lr.IOS
da Patria mutilados da campanha do Paraguay; e afndà in~is
pm•que os ilivalidos da· guerra do Paragu!IY ·teem urú · patrimonfo de mais de dous mil contos de réis, provenientes de
subscripcãó popular1 proinovidà aqui, dopois de' terminada· ·
a guer1•a, o qual está sendo. administra:cto · 'pela AssociaÇão
Commercial, desta Capital feCleral, por concessão rln 11m rtos
· gpy~qíos pa,~saqos, Q\land() .cl~via ~!!r .i\cl!Jlinistr!ld'? P~Jio Go-

·aa

•.

-

\

./

.x!lgg~d~~~nlC!J:~~)Jl~~~eé .gg~l~:IWNfc'tfJt~s~P,S ren~lnlell~P,~ q~

.P. Nenhum offi~al honóràrig ''(lo· Exercito; voluntario "d~&
Patríá; n\titíladó da' c~inpajlh'a <.\(l Paraguay; percebe 'pensão
. alguma da. Associacil.o "Comaercial,.· ·os.· que são hoje mtiitõ
poucos, podendo af!'irmar que aqui na Ca;pital F('der!ll só
· existem . dons, .sendo um' o · ·sigiiatario ·deste ·memorial, e o
outro tepente-coronel Jpsé Rodrigues Cabral Noye, · mutiil&do
do 'b!'aço qireit.ó. · · ' ··
,. "
'· ...
·· .
· : Os Exino11.' Srs. SenadoDes, marechal José Siijueira de
Menezes e·. o Dr. Gonçalo R;'ollemberg, ' ap~es~n~~I'\Illl um!'
otr~enda ao orcnmenlo 'da· Guerra, 'dando nos olifwl!IOS · hono..;
rarios do ExerCito voluntarios da Patria, mutilados da càmpanha' do Paragt!ay, o direito á Assistencia· do Asylo de' Invqlidos da Pa~ria. ·
·. Se~d~ j~st:a'. ~ ~e equiq~de l!t emendll imrcs~nt.adl\, cp,n. ·fJam o s1gnat.ar1n deste memorml e os outros seus CP,IIl~
panheiros mutilados, que a emC~nda seja approvada, comi:i é
cte justioa. -... ~o:c:nclo GArci(l Rt1~11·

N. 23

•

Onde conyier:
Art.
E' contado para todos os effeitos o tempo de servioo militl\r aos empr:egndos forenae&, ex-Qffioines \io JilxQrcito

•

;

.

i

'

..
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I} ela Armada, dcmittido~ voluntariamente, que tenliam prestado serviços de gum•ra e não percebam vantagem alguma de
reforma.
·
. Sala. das Commissões, 27 de dezembro de·i922. - Felippe

Scltrnidt.

.

.

·

.

I

Justificação

A medida que esta emenda ampara já tem parecer !avoravel da Commissão de Finanças e foi approvada pelo Senado, por is~o que, nada mais justo do que considera!" a conta,
para os eff~Jtos legaes to~o. o tempo ~e serviço militar, qualquer que seJa. a· funccão C!Vll que esteJa desempenhando os ci·ctadãos que ps prestou.
A Commissão é favoravel.
N. 2-i

Onde convier:
. Art.
E' o Governo autorizado a .emprestar á Cooperativa de Construcção Predial, organizada pelo Instituto de En. genharia ·Militar, de conformidade com a lei. n. 1.637, de 5
de janeiro de 1907, até a quantiA de cinco mil contos de ré is ,;
alirindo para isso os creditas necessarios.
·
·
.
· Art. · O emf1restimo será feito em prestações semestraes nunca· superior a mil contos de réis, vencerá juros de
5 % ao anno, pagaveis por serr:estrés vencidos, e deverá esta;•
inteiramente resgatatlo dentro de 15 annos a contar da entl).~ga· pelo Governo da ultima prestação.
·
Art.
o· producto do emprestimo será exclusivamente·
empregado na acquisição de terrenos e na compra. ou construccão de predios para os associados, de accôrdo com as condições estabelecidas nos estatutos da referida cooperativa, approvados·em assembléa de :l9· de dezembro de 1921. ,
'

Art.

-

'

\

E' o .Governo igualmente ·autorizado a:

.'

i •, suspender a. co~ranca ~u ~eduzir as taxas .de importação sobre o materml 1mprescmdivel a\ construcções; conforme discriminação que será feita no contracto e.· a:isentar a
cooperativa dos impostos de seno, de transmissão :M·propriedade e <le qualquer outro que julgar conveniente para que esta
l'éalize os seus fins; · .
. · .• . · '-<.'
2°, ceder terrenos . de sua propriedàde ein condições. ra~oaveis, e bem assim instal!acões que facilitem as construcções;
·
· ·
s•, conceder transportes gratuitos nas emprezas do Governo, ou com reducção de tarifas nas emprezas subvencionadas para o material destinado ás construccões.
· Art.
o Instituto de E!Jgonharia Militar. 6 reconhecido
instituicão de utilidade pubhca.
Sala das sessões, de dezembro de 1922. - VidaZ Ramos •
•

'
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Justificação

: Achar' uma '~asa, ~e. aluguer nesta cid.ade torna-se cada
d1a pr~blema ma1~ difhcil: O chefe de familia que, por qualquer Clrcumiltancm, é. obr1gado a mudar de res1dencia passa
por ,verdadeiras humilhações antes de ver realizada . esta neceSSidade, quasi sempre· COm sacrifíCiOS monetariOS SUperiores
ás posses da victima. ·
Para os militares o problema é verdadeiramente angus. tioso. Co.m vencimen~o~ reduzidos, obrigados ao uso de uniforJ!!es dJVers~s, adqmr1dos por' preços cada vez mais elevados.
obrigados a alimentar ll vestir ~ familia com artigos cada vez
mais caros, pouco ll:es sobra ·para attender o· pagamento do
aluguer da casa em continuo augmento.
Attendendo a essas. circumstancias, o Instituto de En~e
nharia Militar ~ornou a iniciativa de organizar a Cooperat1va
de Construcção Predial, nos moldes da lei n. 1. 637, de 5 de
janeiro de ~907, associação que tem por fim oxclusivo adquirir
ou constrUir prcdios para os seus associados, officiaes do
Exercito .e da Armada, .e que lhes será entregue mediante pagamento em prestações mensaes. A Cooperativa de Construcção
Predial não visa lucro de especie alguma, tendo por principal
.empenho entregar aos seus associados casas solidas por preços
os mais reduzidos possíveis. A sua administracão·.nao é e não
poderá ser remunerada, e sendo organizada por um instituto
de· engenheiros, os seus serviços technicos pouco despendia
custarão, cada socio será o fiscal da sua propria construcção.
A Cooperativa conta actualmente numero superior a 150
socios, com as quotas integralizadas, continuando as inscripcões, e sendo o numero de socios do Instituto cerca de 300.
O emprestimo pedido será feito em prestações annuaes,
nunca superiores a mil contos, e estará perfeitamente garantido, considerando-se que nenhum predio será entregue ao associado sem que elle tenha feito consignação · em folha, por
tempo determinado, da importancia mensal correspondente á
amortizacão do seu debito.
·
Pela sua . organização a Cooperativa .conseguiria realizar
o seu desideratum·com os proprios recursos, porém, .de uma
.maneira extremamente lenta, isto é, construindo muito poucos predios annualmente, e por preços mais elevad~s, pois. adquiriria o material em pequena escala. O emprest1mo ter!a a
virtude de baratear e accelerar as construcçoes extraordmariamente, o que iria, até certo ponto, beneficiar. i.ndirectamente
a populacão toda pela vacancm da casa do m1htar que fosse
-·
occupar. o predio para elle construido..
'A despeza maxim~ de .mil contos annuaes,, ~té. o momento
de cinco mil contos, nao virá pert.urbar o eq.mhbr!O o;-camentario mais do que está tanto mms. que as ImJ?ortanc!as. despendidas voltarão aos cofres pubhcos accresc1das dos JUros
vencidos.
.
Não são raros os emprestimos feitos a emprezas particulares, de natureza· Cõ"mmercial, v!sando .sordo~ d\v_idendos
para os seus associados, e sen~o ~ss1m, ma1s se JUSL!fJ~a este
emprest.imo, feito a uma assoc1acao de puro cooperatl,VIS~o .e
constituída de indivíduos que por outro qualquer me10 d1ff1.,
cilmente poderão adquirir uma casa para legar aos seus desCIJOdentes.
Sala das sessões,
dezembro de 1022 ... - Vidal Ramos.:

i ,,
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Parecer
Por se tratar de autorização, a Commissiio é favorav«!l.

N. 25

N. 26

Onde convie~:
,
, Art.
Em ·faoe do graiide nuni·ero de vilglis existentes na
El:rola Militar, põàe. o Goverrto permiítir no anno· dé f923 a
mal rlciila acid Câtidiil:atos menores de 22 annos. ·
'
Piiragraj)tiii .unico. Esta prorog·açlô ~ extensiva: ao Curso
..\anexo á reteridà escotà.
Jtüii!icat~o

· · . A Escolâ Mili.tàr aclia-se libttialnienfe füne~ldtia:n:d<l líôín
~R áltimiH5a: ·a mUI re~triêfó é ô ihimerll de ·ca!ídldit.6â â rnil:tricula, de maneira que mais precarios vem tornar dJ qüád1·1.ls
,dU vmaa, que

~&

.-.m. ~t~~ em or.we. ; · :

-
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Hav,endo pouca. conourrencia de candidatos á matricula
aros cursos mi! itares; o Góverhci creon o Curso Annj)XO, o anno
pasoa.do, .e dentre as medidas que tomou para facilitar a matricula, .uma de!Hts foi. a dilahiÇã:o da l'Xigeneia de idade para
22 aUrtos. AH. 10 úa lei n. 4.489, de 18 dejaneiro de 1922.
· Sala das sessões, 24 de dezembro de 1922.. - AIH.iias

'·i

1Vi:'ties,

A ·Commissão é favoravel.
•:= .

. I

0

A' vei·ba 13'

N. 27

Acct•esoente-se no final: ·
'

. "e 75: o~O$ para ,n~tibiliario; ,archivo,. ~ecoração,. et.o;, cio
Supremo Tribunal M1hlar, sendo entregue esta quan~ia,. de
uma só vez, ao. presidente do referido Tribuna!1,o qual prãü.ar•i contas opportunamente.
;.1~
.

' .

Justi(icaç4o
......
A dotação. para materiai é insnffiCiente: e não póde deixar '
· de ser opnsignada cspec:almente uma quàntiã para li aoquisiÇü.o de riJ'Pbiliario, etc., pàra o. Supremo Trlbt!nál
Militar.
.
. .Sala das sessões; 24 de dezembro d~ 1922. ...;. lrineli. Macitado.
' .
'

A. Col\lmissão é favoravel com a segtiint.c

'

.

'.

Sub-emenda

. Em vez de 75 :000$, diga-se 50:000$000.

.

'N. 28 '·

..

·Art.
Os netos dos .officiàés, effectivos, reformados e
honorarios do Exercito, .Armada. 'e' classes ann~as ciom ser. vioo na cam·panha cóntra o ·governo do Paraguay .teriin lli. l'eitn á gratúid.li.de quando .já matriculado& nos collegios militr.res. Os que ainda nlio o estive-re·m 1 mas a fllvor dos quaes
já existir requer;mento de matricula r jã tenham preRtarlo
~::xame de admissão no qual hajam sido approvadoll terlio
"· tambem direito á mesma ~ratuidade, independente de novos

· e.-.ame&, dê

•

titW~

classitiOIÇIO a de .outras formaliQdes .

.

...

'i6o ·

ANN.\llS DO SENADO ·•

Justificação
'O assumpLo é muito conhecido 'Pelo Senado e. já fiz, ainda:
estt' anno, da tribuna do Senado uma longa justificação desta ·
e.mcnda.
.,
Sala das sessões, 23 ile dezembiro de 1922. - Irineu Machado.
.
·
A Commissão é f·av·omvel..
N. 29.

'

• '.

AccrescenLe-se onde convier :
. Os funccionarios civis da Dire•ctoria Geral de· Intendencia da Guerra terão as seguintes gràduações militares• os
'Primeiros officiaes. de malior; os segundos officiae$, do enpitão; os terceiros officiaes, de primeiro tenente; os guardas
de armaiem; de segundo tenente e o porteiro; do primeiro ·
tenente..
·
·
(J ·
Justificação

·'

. Já gosando alguns funccionarios civis desta repartiç!lo
graduações militares inferiores aos seus collegas da Directoria Geral de Contabilidade e Secretaria da Guerra anomalia
essa que não procede, pois, com grande-. fundamento. tratando-se de uma repàr,tic!io militar puramente conhecida ·e
dirigida,· pela sua importancia, por·· um general effectivo de
Exercito, auxiliado por mais pll,tentes superiore·s e effectivas,
P,arece, si n~o de justiça, ao m~nos por equidade~:· que seJam ·concedida,s essas graduacoes na . fórma proposta, tanto .
mais se justifica, a medida por não se tratar ·de augmento de .
despeza e sim estender essas mesmas graduações ao demais
pessoal ciVil titulado da· referida repartição.
Sala das Com.missões,. 27 dé .dezembro de 1922. -· ·Irineu ·
·Machado.
.
·
·
Acceita coin· a seguinte: sub-emenda: "a juizo do Governo".
·-

'

'

N. 30

·AccresccnLc-sc onde for, conveniente:
Art.
Os alumnos matriculados na Escola Polytechnica e
nas demais a esta equiparadas, ficam dispensados, par,a a ma-·
tr\cula na Es.cola Militar/'no a~o de 1923, do (lOncurso de aqmissão de que trata o art. '•7 do regulamento ,·da Escola MIlitar, isto é, ficam isentos de prestar• exames :dás materias·
constantes das lettras a, b, c, d e e; dó referido.art. 47 .•
. · Paragrapbo unico. A matricula dos alumnos/nas condi~
cões acima será effectuada . mediante attestado de matricula no
primeil'o ou demais annos.:çlo.::curso da. Escola Po1Y,tecbnica ou
de escola a esta equiparada, passado 'pela secretar1n.:da escola
em que o alumno estiver matriculado. - Bernarâo·Montcil·o.
•

' '

.

•

'

·.:

.

,•

'

> ' ~ ',

1·

'

Justificação

..
Sendo o fim principal' do concurso de admissão, a 1que. se
refere o art. 47 do rf)gulamento da Escola Militar, provar que
·~

. :·

I

•

..

-__
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o r:anclidalo conht•eu a:; rmtlr•ri8:; I'<~.rcr·ida~ na;; !e/Iras a a c, rio
.. l'l:lt•t•idn arl.igu u cnrno par·a a nwlr·ictrla w• \" n1111n da Escola
l'ulyleclrniea e uscnlns l'f!l!ipru·af\as ,; " eandirl:ün olwif:'ar.\u a
apr·t:S<'n\;11'. nlf;lll ti•' oulr·ns, ali<':'l.arlo,.; di' ••xnnlf·~ pr·eslados no
Colle.g·io Pedr·o II c ,!l'YIIIIJasio,.; a r,; lo rq11 i[Hir·ado,.;, ''• eorno é
SfllJC,!anwnlc ~unltcer\lo .flllc o~ cxaJncs JH·eslwlo,.; nn eolleg·io c
gymnas10s aerrna J'Cict•rc!os sao ahsolul.amcnle t•rg-ru·osos, lorJIU-sc desncccssario, a meu w~r, que esses alumnos. que .iii se
snbmctlcram a es~es ·exames, sejam noynmcnl.e obrigados a
JH'Cslal-os na Escola J\lililm•, pnm se puderem malJ•icuhn•, uma
wz que a prova rle conhccinwnl.o elas rnul.cl'ias .iit foi lll'C~Iada,
se se :.cham os candirlalos malriculndos em escola supcl'ior elo
paiz, ml'•t•menlc r:,~n se Imiando dr escola de l'llgcnharia, cujo
cm•ao muilo se approxima do da Bscola Militar.
.T;i ha exemplo de liiSJll!llsa desse concurso, para a ma!J•icula na Escola i\lililar. pois g·rande parle dos ulumnos q11e
alli Sll malt•icular·am no amw do 1!ll!l l'ot'am dispensados elos
exames das malcrias para a malricula .•~lém disso a Escola
Militar cslií aclualmcnlc muilo d.l.\sfnlcada, r.m virtude rlü
grande numero de baixas sofl'ridas por occnsifio elos acontccimenl.os de ri c B de .inlho rlesl.e anuo, em que foram cxcluidos
muil os alumnos dos 2" c 3• annos.
· llara ovilar que os quadros de ol'riciar.s rias diffcrcntcs armas do Excrcilo continuem desfalcados de sr.~undos tenentes,
.iu!go que a medida que· acima proponho é de grande neces·sidade. ·
. ·
·.
A Cummis~ão acccila a cmcuda.

.... -~.
-.]

..·'

. ,.:
. .-~,

··.;

. ---~

...,

_:_,

...."'
..._.,·::

·",:

N. 31

-:.,

·· •• ·:.r

Ar!..
E' aulol'izado o Poder Executivo, sem nugmento
de dosvczas, nllcl'llçilu nos vencimentos. uem crcacão lle Jogares,
11 faze!' no Coelip;o ele Org·anizaçiio Judiciaria c Processo Militar as modifica~ües que a cxpcriencia lenha uconsclhaclo, atl~
1'c{crcmlurn do CongTcsso.

'

'.
·I

.:_:

.::"

.. ,,'
'

'I

. •Tusl i{icaçüo

. ·',i

.o\s successivas reforma~ da Juslir,a Militar não lccm conseguido um apparelhamcnto pJ·al.ico, de sorte a facililat• a boa
clislt•ilmicão da justir~a, cm que se garanta a punição dos dcliclos COm O menor OllUS material para O paiz, C O menos lJOSSi\'el de perturbação nos serviços normaes do Exercito.
A aclministraçiío ,iulga ncccssaria está medida.
Sala das Commissücs, 27 de dezembro de 1922. - l1'incu

;llcwhado. ·

·

·

·

A Commissiio é favoravcl, com a scg·uinle sub-cnwmla:
"JJOdcndo, cntt·clanlo, enlrm• desde já cm execução",

N. 32
.

Da yerl.ia v.•- Mal.crinl- r.lcstaquo-;,e a ilnpol'lancia elo
G:OOO!li pat•a as dcspczns nceessarias com a inslalht(<Üo o crtsleio
rln~ n]Íparelhos 1nlcpl!o.nicoR nas rc~idcneias r.lns mr.mhJ'OS do
Su])rcmo 'l'ribunal ~I rlrlar c do procurarlot• gemi.
s.-Yul. xnr
11

_,.,'
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Justificação

O que a ·emenda manda fazer não é nenhuma innovacão,
antes o restabelecimento de um uso, que só em dala recente .
foi interrompido sem motivo que tal aclo justificasse. Como
tantos funccwnarios publicos, os juizes que compõem o mais
alto tri!Junal militar do paiz tiveram sempre á mão esse recurso, necessario para o !Jom andamento dos negocios que toem
em mãos e desempenho das funccões delicadas que lhes estão
a cargo. Acertado será o voto favoravel a essa emenda.
Senado Federal, 21 de dezembro de 1922.- Laura Soàré.
-

Olegario Pinto .

A Commiseão é favoravel.
N. 33

Onde convie!:' :
O procurador geral e os promotores da ,rustica Militar
serão conservados em seus respectivos cargos, omquanto !Jem
servirem,
Justificação

'·

A garantia aos membros do Poder Judiciaria o uma necessidade, que ninguem hoje contesta, e que decorre dil exercicio de suas elevadas ful!cções, para cujo desempenho indispensavel é a independenc1a.
.
Em todas as legislações, a investidura dos orgãos do Ministerio Publico é assegurada com a clausula ·- de emquanto
bem servir - que, sem lhes dar a vitaliciedade, propriamente
dita, os collocnm em ·situação de poderem ex~rcer as suas
arduas funccões, com autonomia e independencia, requisitos
indispensa.veis a uma boa ,justiça, ideal supremo de todos os
povos cult.os.
·
Si a tendencia moderna é para garantir aos fnnccionarios
publicos, em geral, uma certa estabilidade para o bom desempenho de suas ftmcções, com maioria de razão essa garantia se
torna mais necessuria aos orgãos da justiça publica, cuja independencia é uma das principaes condioões de sua existenci!l.
Sala das sessões, 23 de dezembro de 1922. - Irineu

Machado.

A Comm issão é favoravel.

. ..

N. 34 ·

Verba 7:
Onde se di<'. porteiro do Laboratorio Militar de Bacteriologia, diga~se almoxarlfe.
·
J-ustificação
O por·Loiro do Laboratorio Militar d•J Bacleriologla vem
exercendo a frmcr;áo do ahnox~r:Ire Ira mais rle dous annns, in-

t.ermamentc com as J'Ctiponsabrlrclades de todo o material, rlando a l)lelhor. pi'OVa .rl13 ~elo, _no ~lesempcnho dessa ftmccüo, o
qoo ahús é bem cspmhosa, nuo so pelos csforc.os physicos, mas
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lambem .pelos moraes e intellect.uaes, por tanto é um direito

IJUe dentro rle jl!.~tica..lá lhe nRsiste, l.ant.o mais se a referida

l•menda não tr·az nenh11ma despeza para o cofre do Estado e
assim não pódo haveJ• inconveniente rle ser acceita.
Oulrosirn. sr.mlo o T"ahoratorio Militar rle Bacteriologia
urn est.abclecimenl.o de natureza de set•viços especlaes, justa é
que essa i'uncçllo seja occupada por quem já seja conlíecedor
dú !nos sor\'.ir;os. - .Tos é Eusebio.
·
A. Commissiio é f&l'r.il'avel.

N. 35
Ar!.. • Fica o GoveJ•no autorizado a re!tabelecer a crenciio
•de uma escola de aprendizes art.ifices nos moldes oxisl enlm• no
clecJ·eto n, 5. J 18, ilo l!l de out11uro de ·1872, e com 11~ nwlifJcações rlecorr·t•n(e.s das llXigm1eias morlernns do ensino; não
excedendo a dr.~JHlza reRpeoliva ele 250:000$, para o que a!Jrirá
os respectivos creditas .1

Justi{-icaçáo
.As. anl.ill'IIS escola~ 011 companhias de apl'endizes arliCice!>
del'am. oxcellente resultado, fornecendo operar•ios eximias que
rmssnvnrn a servir no~ aJ·~enat:'~ de gnerra: mns foram extinctos pelil àeerrlo n. 3. HHi. do 13 de janeiro de 1800.
Ora J'l)srmlc-so daquella i'alla.
A adminislrnr:üo r·eputn ncccssnria CJsta emenda.
8ala cln~ .cnmnlis~ües, 27 de dezembro r.le 1022. - Irineu.
Machado.
A Comrn is5üc: •J rnvomvel.

N. 36

'11

'

Accrcscentc-se onde convier:
Ar!..
Os officiaes honorarins do Exorcil.o. vo!unf.nrios
da Pa!.J•ia. que fienram mutilados pOJ' feJ'iment.os !'Ccchidos
na campanha do l'arn~nay ~ QI,Je forem ,iulgndos pela ,junta
Superior de Snurlo rio ExereJ!.o mcnpaws de prOiliO\'eJ' qunesqner outros moi os de subsistencia l-erão· nn·eito · á assistencia ,
rlo ·Asylo. dr. Invalidos ria Patria, percebendo, nosso ost.nbelenimcn\o e sem distincção do posto. 11111 quantitativo para ali~
nwnlaciio. oqu ivnlento a lres etapa~. ·
Sala das sessúes, de dezembro de Hl22.

Justificação

I

l•~sln emenda tem por :fim presl!IJ' .!luxi!io o. Rll<\Col'l'o n

nn1 .ití mnito limitado nnmero de ancJUos. lll\'!I!Jdos e ln.u.-

c.om o Pa1·ag·nay e que ho,to lul.nm. ~·.om .iltlT'Cenrsos para sua r;uhsJsi.fJHI'·m 11
rio sna família ern umn época cm q1.1c todoS· elanmm eonLra
a r.arost.ia da viela.
.
- . _
Niío ha narla mais ,justo do que o a.mporo. ~ protecçno q1~n
d•lt' o na•;ão úqllclles seus filhos qrw se lll\Tt.Jltzai'am o salm-

1

ilarlos na

!(111\1'1'!\

fiwl<lad<~ l'o{•l'ia pnl'n achar
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fi~tl!'anJ-Rc pal.l'iol.kamente

na guerra ao csLrangeir? inimigo;
é 1.1111 lii'Yt.•J' ''""'' ret:unh,~cii.lo pur Lodos c de l!Ltc .putz ncnhmn
f'l'OCIII'a

(•Xilllli'-SC.

·

.

.

E' con\'cnienle lambem fazc1· notar quo. pa1·a Jll'c:;lar
e~sc auxilio, não 'preci:;n o Estado de la!}çal' 111~o dos rlii:Jwirr.'~ pultlicus cllc r.• póde e !leve Jazer por conla üo J.lall'lrnonio dnR VolunlaJ•ios lla Palria. que cALá soh sua :,;·uaJ•da e .re:;pnnsahilírlacle, cmboJ·a o Governo lhe Lenha rJaclo de~l.mo,
c!lja il'galidade e vantag·ens niío é agora opporLuno cxammat·.
'l'ambcm deve-s!\ leva!' cm conla que a omenda que cstumoB a jusl.il'iea1· j:í Jni apres~~l.acla c appt•ovada no acLn~l
Ol't:amcnlo Cll) OXOCUIJ:ttl (iJXCl'ClClO .ri~ 1\122), C apenas j.ICCllmos a :::ttas rcnu,·a,;iíu pura o cxercJClO scgumtc.
Sala dns Commissões, H de 1lczembro de Hl22. ::.__ Gunçalo.
âe Flr.oro llulcmberu. - .Tvsé SiiJIWira t'.J Jlenc;;es,
A Cornm issüo é favoruvcl•..

N. 37.

As illlJIOrlancius que fcd·cm arrecadadas provenientes elo
de sorleacto·s. nos lermos da lei, scrtí recolhida na Ccntnhilidacle da Gueáa, 01~de .se a deverá escripLurar cm rcc~i\a
C@lO dt'~pezu c annullat• no § 0' Soldos, etapas e grallfl·
caçúcs de prac.ns.
lax~s

Ju.sti{icaçtío
Nu "~''~ülllf!lli.o elo corrente anl11l, aul.nl'izanüo-se a abertura
ele credito pa1·a pagamento á t.ropa, limil.a-sc-o, r.nlJ•etanlo, ao
vrorl111:1u dc;:~a arrecai.lnc.üo, sem que se a!Jenda t't preearicdado ·
de Iui J'l.'t'·lll'>HJ. A providencia proposta visa dar legal destino
ás qnnnl.ins qne forem provindas da referida laxa.
Essa mer.lit.la ü nccessaria aos fins da adminislrueão.
Sala dus CiliJllllissõcs, 27 de dezembro ele Hl:?2 •. - ll'ineu
J!aclwdo.
A

t..:UilllliÍSSÚO

é

l'l\\'Ol'UVC!.

N. 38

.......

Elimine-se o arl. 3', relativo· 'ao modo de so effectuar a
cobt•ailça dos medicamentos fOl'llccidos pelo' Laboratorío Chimic:o-I'harmaccuticp Militar.
l!Uslilicação

Era e~La n dispo:>i(:ão exi~lcnle, mas, ·rceonllecenclo-sc a
f•mwrniencia rio rohmnr;n c1 irt'cLn ].Joio laboral.cn•in, a J•i:spcitn
fnmm, tnmaclas Jll'ovidencias. c no or1;amcntq vindo da Cnm:na,
j:\. Stl eneonlra, no at·t. U', disposi~üo nesse sentido.
As duas é que níio podem coexistir.

•
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M!trltarlo.

165

])g

.

lrineu

:\ udnlinislt·n('ão julga JJcccssaJ'ia.
A Gommis:;ão ac.r.eita, pois a crncnrla.
30
São malricnluch,s. independr.nlcnwnl.r dfl concnrso, nrt.
Escola Su[leJ·ior ele lnlcnr.lencin, no cur;;o a inicia1·-sc cm
abril de 1023, os. uciuaes capHücs c primeiros tenentes m;
qualiJ'O de orrida(·.~ LJq adminisl.rur·üo, qne satisfar.am toda~
us cxig·encia;; dp ar·tigo :ll do iJel't·c'Lo n: Hi.7~0, r:lc ~10 de outubro rln 1022.
Sala das sessões·, .?3 de dezembro de 10;.)2. - Jcí'onymo
Montniro.
Justi[ü:a~<io

A 11rr.::rnf.e emenda tem pot· 11nico oJ,,icC'I.iYo completar o
Quadro d!l Inlcndentes de Gue1·ra,. c!'caclo pelo rlr.rmln numero n.:385, de l ele outubro dn 1!l20, c lambem, como e;..
11iriLo do ju~lir;n, Jl!'emiaJ· os nt'fieiar.s de que trata a prrsr!nl.o
emenda JWlos mot.iyos que lla:>so a r.>xpur:
E~se:.· oHiciaes fJCl'lPnciam ús rlil'l'cJ'enlrs armas ·cnmlmtnnfcs e ao oxlincto corpo de inlcnrlenlcs,.. qnando foi rla crração do Qnadro do 0\'Jiei;ws rli! AclnJiniiilrar;üo (r.leerefn numero 'J.\.385, de 1 ele oul.uhro de Hl20), os quaes 11ar·a eonseg'llÍl't'm a sua l.i·ansJerPneia r:ara r.sse qnadr·o, foram suhmcJ.ticlns a.·nm concm·so rigoroso c mni~ ainrla a um em·so
nas· escolas de inlrnrlencia.
.
O curso a que se sujeitaram cm muito pouco rlii'J'cro do
prestado pelos inlcndent.cs de Guerra c tanto ó assim que j(l
possuem os exame" de qna~i todas as cadcim~ neste nllimo
Cll!'íHl, visto lnrcm· feito o sen no anno do 1021. cm comnnun
com os aet.narn n1'1'it:ia,~s do Qnadro rlc ·Tnlr.nrlcn\.r~ ri c Gurrra.
Niio rí pnrl.anlo racional r.xigit·-se qur. os m •. srnos Jll'r.sLem um concurso pura a matrirula cnr um clll'RI\ rln qnal jli.
po::.sno1.n exames feitos. rlc quasi todas as cn.deims, como ~e
wril'ica (ln respectivo programma a qne se referem O:l artigo~
25 e 2ô e St!ns paragTatlhos, do regulamento app!·ovaclo pelo
decreto 11. i.\.76i, de 7 de abril de 192-1.
Pelo exposto julgo que n presente. emenda dt,ve mrr~ee~

a. npprovnr;iio dD. Senado.
Sul a da~ s,;;:slies, ele dezemhro de H1::2.
A 1wesrnte rnwnr.la tcYc o apoio elas rluns ca>;as tln Con~
gres.;o, no nreamcnlo velado no armo rle 10~1.
A Con1missiio é favMawJ ú emenda, pMúrn, de arcórr.Jo
com a SP:;uinle l'Criaetão:

Arl. Fica. o j:!'O\'erno au!O!'i~ncln, caso ,iult:rnr conveniente, n mandar ma\J•ir•l!lrtr na Esroln SuprrioJ• de lnlrndencia,
inde)lr.ndenlcmel!l.e do ronrmRn, no <'lll'~o n iniciar-se em
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ulJrll de 1923. os ar.luaos capililos e primeit•os tenente~ do
quadro de ot'fíciacs de adminislrnc;ão.
N. 40

lioduza-se ele 264 :000$000 a consignacfio final do § 5•Arsenaes, intenàencia e fortalezas - Para execução do con,tracto, etc.
Ficará, feita a redueçiio, na importancia de 36:000$000.
Justificação

Em acto recente resolveu a administração da Guerra a
redUllir a um só membr·o o pessoal technico contractadó, e jú
prov1donciou sobro n àispensa dos demais assegurando-lhes
as despezas do respectivo regresso.
Esta medida é reclamada pela administ.raçllo.
Sula das Commissões, 27 de dezembro de 1922. -Irineu
Machado. ·

A Commissão acceita a .emenda.
N. 41

No § 1• - Administração Central - Directoria Geral de
Intendencia da Guerra - Officina de Alfaiates, elimine-se a
quantia de 25:920$000, consignação essa ·que, em duplicata,
ie destina ao pagamento de i2 ·encaixotadores, e na consi~
gnaçi!J - Gabinete do Ministerio - accrescente-se:
.
Seis sargento~ auxiliares, diaria 2$000, 4 :380,000.
Justificaçilo

A eliminação pode-se fazer,. trazendo is~o economia, porque. os 12 encaixotadores que figuram na officina de alfaiates dali !'oram transferidos para outra, a de carpinteiros. No
etfeotuar a transferencia conservou-se, por engano, aquella
primHiva dotação.
O abono, ora pedido, de diarias aos sargentos auxiliares,
é justo, poi5' já gosaram desta concessão, em tempo eupprimida, e os remunera com es~e pl."queno auxilio em serviço
prolongado no . Gabinete.
Re;;u!tará, pois, uma economia ua verba de 21 :540$000.
Estn emenda nttende aos interesses da administração.
Sala das Commissões, 27 de dezembro de i922. - Irineu
.Vachado,

A Commissão acoeil.a a emenda.
N. 42

A' verba 3" - Justiça 1\lililar:
Dn vel'ba de 100:000$, destinada ao pagamento• de gratificaoõ~~ ao~ funccionarios interinos, ad hoc, etc., deduza-se a
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quantm de 12:000$ pura remuneração do 1' adjunto de promoLar, o qnar sorvirú no cargo con,i unlamcnle com os dous
promotores, e por distribuição.
Sala das sessões, 22 de dezembro de 1922. - Jeronvmo
lll onteiro. ·
Justi['ica.ção
o~ primeiros adjuntos aos promotores terão prefereacia
vagas (]11 c se verificarem nas circumscrip~:ões onde serVIrem.
Sala das sessões, 22 de dezembro de- i 922. -1eronvmo

á~

Monte·iro,

A Commissão 6 favoravel.
N. 43

Verba 3' - Justiça Militar:
Onde se diz: ·«Para pagamento de dous auditore~ de
'guerrá auxiliares», diga-se: «.Para pagamento de tres auditores de guerra auxiliares~. feitas as devidas alterações na
;respectiva tabclla.
Irineu
Sala das sessões, 27 de dezembro de 1922. U.achacJ.o.
Justificação

I
•

Justifica-se facilmente esta emenda, lranscravendo ~' artigo 71 da lei n, 3.674, de 7 de janeiro de t9t!l, qu~·diz: cOs
act•laes auxiliares de Auditor de Guerra são r.on.sidcrados maSi5Lraclos para os effeitos da inamovibilidade,.
Assim não poderia o Executivo nomear para qualquer
cir('umscripção, como auditor, ·nenhum dos funccionarios amparados por esse dispositivo de lei.
A Commissão é favoravel.
·
N. 44
Onde convier:
Art.
Ao ac.tua\ 1" tenente intendente ~.fano e! Ferreira
de Souza, conlnr-se-IL antiguidade de nomcacão para o primeiro posto, do 27 de maio de 1909, sem direito a vantagens
pccuniarias atrazadas.
Sala das sessões, em
r! e cinzAm bro de '1922. - Ramos
Caiado.
Justi{icaç.ão

ePara o prccnrhimcnt.o das vagas ele intendentes de 5'
clnsso rio ·!i:xcrcito fez o Governo nbl'ir nm concurso, que so
roulizou cm nol'l!milrn elo annn PI'""' mo finclo ( 190'8·) com
o fim ele .ju\gnr da npLidilo de;; c1ndidalos o o. commtssuo oxuminaclt.n·a da o; pt'u\'n.~ r\oss~ r":::"1 ":10, npro~enlou a sua clas~ificncüo seunudo a criteria .:JJvlaúvo do valo1• desses p1•ovas.

1GS
I

::'ião vat:ccendo ju6lo nem e,tuilntivo qlío só esse fosse· o cri··
.tcriu ndopl:Jdo na dislt•ihui,;:io du mcsnw aeccsso a que um
Jjl)m inrol'iur
pôde hoje, uso irar, fc~-sc OJ•ganizar
t1uas oull'a,; l'l)lac,j,,,,, nt.lrmdendu 11111.a. ús condições tlc anl'i(JIIidatlr:. r/e ji/'11\'1.1. e serviços Cs]wciacs ou de (ftli!ITa e a ozttr1~
t.í ou111lw:ltt do~ r:ufl(/irlo/os, requisil os n 11111: se refere a lei o
que s:io J'Cjlni.mlo:; /fio e:;;;cncine~ Wlttu aquellu. Unt inferior
en111 ·qun/I'Ll uu einL'" :tlllll.lti ele prnça pelo :::imple:; motivo du
.1~1· utlJLidu ~n'to ::: e111 un1 eon,:ur.:;l.l, cuja l'iscali~açfw deixou,
inl'elizmonl.e mui/o n de~e;iar Ci.>lnu a prop1·ia commissão exatninadol'rt r•nnre,,;n, apon/.nndo. n,; peores qull lhe pareciam
plagiadas, l\~11 >ol'l'ill jtH;[o I]UO fo~se IJUl' lllll SÍlllpJe;; facto
preferido a 11m outro, que com gnio 2, cuntnssc J.ti ou 18
annos ele pi'l.\(i'.\, 01.1 'IIWSIIIO li ou. 8. wus com eloaios JlOI' ueto
do· bJ·avura. Jla nw:mm sorl.o inl'l!riorcs sem uma unica i'al/.n,
uu cnnt :! ou :J 1:nslign;; dbciplinares, cm longo pcriodo de sua
Jli'UCa, J!Odimn, CL'llltl do fac/o aconl.ecm.t, l.ct· oido classificado.;;
Jnui/tl' abaixo rle nu/t·os com a., respectivas cerl.ic!i:ies cheias
do castigos, pela ra~fio t.micn de lerem obtido cs! cs um gr:.ío
aprnns mais que aquellos. Os tres rr:qu.isilo.~ são, JlDis, cs.wn- ·
~~w~s c wucl!r'l'enlcntt!u/a devem srr apltrados. Dal1i as 3 !'C~
Ja~ões que attendc'trJ:
a.) meJ'e.cintonlo no concurso (npre;;enlaclo pela cornmissfio);
·11) nnlignidado de prnr;a, ,~erVi('OS
c) couclncta rivil c militar.

e tle Q!UJJ'I'a;

cspc•da,?.~

nclnr,ües rins qunc;; foi ex/.r•ah ida a classificação fmnl
1•r.la ~oním:t dos nnnwros de Ol'dcm que cada candiclat'o oc~
cupa em ,cada urna dellas e tlc onde f•;•rmn preliminrltmenta
é:rr/uir/o.~ os que oiJ!i1ll'1'am (fi'IÍo in{f!rior a. 2 no úmcm·so, Oif
f)Uf! eontmn ut~nos rlt: li aruws r/c p1'11~'a, os que a.s 1'11S]Jectiva9
cm•tidiJrs aoerwnn ·mais de 20 rn·iN!ÍI'.~ ou. JO rebai,·~:a.mnnto.v, .os

qur. nasccra·m. mrles
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(Exposição apr·rsenfnda pelo cnl.ão Ministro da Gncl'rn,
rm 2l ele maio de :l!lO!l, Diario O{ficial, de 3. rlr. ,iunhq dl)o
mesmo nnno, .png, ~ ,18!l, 3• co!urnrH1J.
Ahi ricam, ru1rfan!.o, aR nt~rmns dcl'inil.ivaR l'flH'! o Govm·~
no decla!',1 fol' ar.loplar.lo na selcc(!lio dos c:mdirlul.os no f•,

pnsln rio nnligo quadJ·o de inlencli'nfc:< do J<:x.'reil.o,
Or·a, o eandidalo a que so t'e!'erc a emenda foi cJnssi/'1r.n,Jo rm 30" IPI;at·. mr\llia (aráo) :J, um rt?bai.'CitnW/I.to e G
Jlrisücs, como ctlsl iom rli~ci pl inares. Rcrvicos :exi.J•aord inn- ·
J•ins: Ex.p<'dioã·J do ,\rrr-Alt.n l'tll'l't~. Tl'l\7. rlnidos, ,Juizos:
do communilan!c, llr-111. não conhren empregado no Esl:ndo~
!llninr·; do ehel'•l r.Jo GahiJl!!l.c do E~lado-:llnint• -Muito Bom.
lJ!Iimo castig-o Plll :/!HJli. mnaiculo Jlill' scl't'ito t'.IJII'cia/. na E;v-

wdiçlio do .-\ci'l!, (Doe, n. 1) ,
.Pnt• ron.qngLlin/n - snl.isl'nzrndo como r!1! fact.o snli~fazla
:í~ condicürs snprn exigiria~ JWio C:nvrl'!lo, n~'o pnrlel'in t•cg·nlm•mrnlc dl'ixm· ile /f'l' ~irlo ap'/'(tWilarln rm nmn lia~ vng·as
exi;;IPnlr,,
·.
«Srm tlttviil:l, ~(, nm lmnrnlnwl rquivncn nu CSf/UMimr.n-

lo pnrlrl'ia I"" "ido n r·n ma rln rxrlmno rle l.lio digno in frrinr
- que hmlr'u .oohJ•r,mncln a ~un classe -" da rclnQiio posterior~
mentp organizada. e Pt1blioad~ no Viario. Of(icia& de 3 d~

I
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Junho prnxirno rn·elerifo (a I"JI1C arompanllou a cxposir;ão ael~
ma citada) pois (JJlC preenche do sohrn a~ condições que cunsi~tem no seg11inlc: ler obtido na prova gráo 2 ou superior,
contar mais de scb annos dll pr:11;u, a cerl.irlão !lu ·assentamentos accusar nwnos de 20 prisõc~ on 10 rebaixamentos e
l.n1' nascido depu is de 187.2.
Vejamos as elliHii:;üc,; nm quo se ae11ou esse concurr~nt.c: · obtcYe na. prova gt•:ín 3. é prar;n ri e 21. de marco i la
1\10:! l.inlta, pnrlanlo, mais rle sei~ amw,.; l~c p1•aça ao tempo
cm ct:w Pl'fJSI/lU n concurso, tem npenas sei;; cu.,llgo~ por faltas leves c nasceu cm 18fJG.
A Cornmissão r) !avoravcl. ·
De sua c•~l'tidão de a;;.-;enl.amenl.os anucxa, vô-;;n !JUB
e;; I c in f•~rin1· .i :í. prcsl 011 npl.i mos SCI'Yi(;ns de gliCI'ra no Acre
o· no AJI.o Pnr:'tR, pelo que cS)JccialmtJnttJ J'oi elo:;iarh •J louvado.

Parece, pt11' illdo qnanto fica dito q11c a 11omcatão lln in:l'oriol' cm qu~~liín n.o cargo de inlcndrml.c de 3" ·cla;:;;c, sol.ll'e
Hüt' nm ado rle rrpal'Ução c l'ccnnhccimc111.o an~ ;;ens inconlr.~laveis mcril.n~. enn~lil.tw lllll nclo ri!~ 1·ig-ornsa .insl.i1;a flllü
r\ignificar:í an. Jll'nprio O<ll"1'1'no." (DP.clara•;ücs rei! a~ pela
commissão examinadora. dianle da I" reelamaelio apt•c,.enlada
p~ln c11nclidalo om queslão. Doe. 11. 2).
Es;;a rcclanwcãn nn Pnl anl n npl.'nas l.r~\"11 em H ri c alll'il
rir, HlJO o s•~f!"llinlc rle~pachn:- •·,\gnarde nppnrlllnirlnrlo"(rloc. 11. 3), nfín Lendo mnlllor resultado d1vct•,sos pedido~ rlo
rccons i do 1'111;fí o Jln~l nt•i nrnwnl fJ fe i los .
No mnlltnl.o rli\'PI'Rns concul'l'r•nle.~ !JII~ ~r .1cham Pl11 conrli•;ões mai~ 011 11wnns id•.•nl.icas :'t~ do ael:ntl :l" lmwnle Mallncl Fr.I'I'Pil·a rio Rn11za, J'nt·atn em !rompo al.lenrlidns. porll'nrio-sc cn!1·e oulms, eil.:ll' os laml1em pr·imciJ·os lencni•!S Fl'lícisRimo flarrlnso, L~nnitln." C:arrln;;u, ;rnfin Nohrc da Yeig·;i c
cnpiliío l'eformatlo Uly.sscs fior.l!·i::;nrs rlo f.l)ma 'Mari.in;;,' não
sendo porl.anlo. de ,jusli•.:n que o 1" lmwnl.c Manol'l Fr't'l'l'il'a
rlr• Sol!Zn cunlinnP a snfl't•ot· um Jll'~.i:tizo cerlnnv~nlc Ol'illnrlo
apenas fie "11111 lanwnluycl N!UiYoeo 1111 rsqnrcimrmlo".

Aprrsl'nlamns, por i,.;i'n, a Plllrlltla q11•~ Yilll•lf; tle jnsl il'i"'~pcmndo n sua immrdinln apprnvru:i"i•l e salicnlanrlo ]ln!'
fim qnn n medida proposl.a nnn ar.arrnta1·:'t angnwnlo rio rle~
pezas rln cst>ccio àlg·uma. coni'Qtllln os scn~ Jlt;ntwio~ termos.
Nem mesm·o :í. promoção do intr.r•'~sarlo ~e rcalizn1·:'t, srnrlo
~m l'lllllro rrlal.iYamcnl~ 1'1'1110io. Quer dizer qnc aintla JlOI'
muito 1cmpn, ennl.innm·:í elln a I!O•'al' rmn cxcr•pcão de uma
·pequena nnti::;-nidadl', apr.na~ as vanlugrn; rio ~pn~lo mn C[llO
~r. aeha r. q11c foi J•rprtida~ wz.:os cnnqni,;larln exr\nsivnm~nle pelo sl'll c»f:wco, ]ll'la sua cnmprlrncia n que cada vr.z
mais :alirnl.a n BPn di1•oilo :\ mediria o1·a ;-nhmi~Llida ll U\l!'C·
ciar.ã0 rio Cong"l'csso Xacional.
rnr

N . .'J5

a:; \Wha;; 1.r,oo :OOO~OOfl (pa]1:'1) r r.:iil
(nlll'o). ela rnlll'ir.a «ll1'0T'f!":lJ111-nr,nn rio F.x.~1·cito~,
pur11 sr.t•r.m rrnrt·rgmln.:; nn ;;:'t'vir:n. fLnnnrrii'O da;; opci'UQõos r]l)
CI'P.diln filiO n Porlor F.xrrnl ivn l'il'a ani.I)J'iznrln a fnzr.r rle
ar.córdn com o ar!. 2'. da IP.i n. -\.ltí2. rlr. 30 do outubro
Mnnlrnhnm-~o

·J.r.oo :000800n

de 1920, para attender ás necessidades do Exercito Nacional.,

•
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Justi{icaçtio
AOS

A medida tl reclamada pelo Govcrnn, afim de aLf.endeC
inl.bJ•csscs da administrnt;ão ..
Sr:. la das Commissões, 27 ele dezembro de I 922. - b·inett

NacltQdo.

A Commissão acceita a ome·ncta, com a ·seguinte aubcmenda:
"Ou para occorror a .quaesqner eventualidades e necessidades de qunlqucr natureza, podendo igualmente a:pplicar o
producto da conversão ouro em pagamento papel ou em
servi~o de .i nros dCl emissões !cil.aa ou a fazer.:.
N. -116
O quadro de officiaes mcdicos do Corpo · de Saude do
!Exercito. de accõrdo com o rlccrel.o n. 15.230, de 3·1 de dezol)lhrn do '1921, o proposta orçamentaria para 1923, é constituído da sog11intc maneirn:
.
Vencimento
annual
Numero
1
26:400$000
Genera! de brigada .............. .
6
Corone1s . . ................... ; .
122:400$000
16
278:400$000
Tenentes-coronois . . . ....•......
&181: 400$000
36
MaJores . . . ................... .
Capitães . . . ................... .
124
1. 488:000$000
17•1
1.·590 :300$000
Primeiros tenentes .............. .
85
063:000$000
Segundos tenentes .............. .

Total .................... .

439 . 4.1686 :900$000 :

Para sub;;tituir o quadro acima proponho o seguinte:
Vencimento
annunl ·
Numero
26:400$000
i
General de brigada ..........•.. ,
183:600$000
9
Coroneis . . . ................... .
278:400$000
f6
Tenontr.s-coroneis . . . .... : . .... .
5U!I: 400$000
36
Majores . . . ................... .
.I""
~I
1."88:000$000
Capitiics . . . ................... .
1;636;800$000
176
Primeiros tenentes ............. .
•rot:l!. .................. .

362

/!.131 :600$000

nc!lnll.n nnhi nmn economia de 55\)':300$000.
Sala das .,8ssõr.s, :?4 elo dezembro de 1922. - b'ineu Machado.

/

·

.Tu sti(icaçtío

O lnlnl di.' mc·cticns. elo posto rlc tcn<Jlllc, ti excessivo para
ns nr•r•ps:<id:Hlt•s do l':XPJ•cilo. tlnrln n f\'J'll!H.le numero rlc uni<lnilr•s e eslnlwlrt:inwnlos mililarcs nilo or!(nnizados, r:onvindo
!I•JI.~:· f111!' 1'111 lfl'!:l

ainda

lll:tilll' ·St'I'Ú CilSf' 11\lll1Cl'O, !'IOÍS O

fucLiyt) de prnt;ns foi diminuído.
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O augmcnto de t.rcs cOJ·oncis é para al.tenrler ás chefias
do Sci·vico r!~~ 3~ucle d~s L', 2" e ;, . rlivisõcB rlo Exet•cil.o, pois
na 3' a tllwlm ~~ rxot'~lCia po.t• Utll cot·onel, não 'havendo, portanto, razão para deixar· rle o ser por um official da mesma
pn lente naK ottl.ms l.rcs ri i visões ci Lactas.
Oult•o p!lnto illt[wrtanle rt considerar rj o posl.o de 2" tenente aliás itjjnslil'icavel, pois, na Armada os medicas entt•!lm
eomo I" tenente, niío porlcndo, portanto, se proceder de maneira difl'Hrenl.e no J~xllrd!o, maximé em face r.lo nrt. 83 ria
Constituição, que reza: «Os officiacs dos .quadros e das classes
annoxas ria Armada, terão as mesmas pat.enl.es e vantagens
quo os do Exerr:i to no.:; casos de catog·oria cor·respondente,.
Presr.ntemcnLe s(• existem no Corpo rle Sande do Exercito
200 prol'issionars do posto de eapif.ão o lrmcnl.e, numero insufficiAnte c que tem ar.arretado a grave falta rl~ haver unidades
sem medir-ns, pnis. aprr.ar rlc tres concursoR nnmtaes, os claros
no po;;to ele 2" tenente são enormes.
Fixado, porém, o numero de capitães e tenentes em 300
(vonvem notar que a proposta do Governo· estipula 380$), e
ext.inct.n o postr> rlc ~· lenentc, o serviço ser1á feito corn absol)JI.a r·og·ularidarlc, aLicndenrJo-sr. a toda~ as necessirlncles de
ordem sanilaria c {I~ ,instas aspirações rln Corpo do Saude do
Exercito, alrm da granrlo cr.nnomia de 555:300$ para o~ cofres
publicas.
Sala das sessões, 24 de dezembro do '1922. - Jrineu Machado.

A Commissão

(!

fa..-orRvel.
N. 47

Art.
O preceituado no art. 54 da l•ei n. 1~, 555, de 10
de agosto de 'i 922, fica extensivo aos officiaes do Corpo do
Saude do Exercito com mais ele 35 annos de serviQO.
Sala das sessões, 24 de dezembro de 1922. - Jrineu. Macitado,

I
•

I

Justificação

,\ razão de ser desta emenda é profundamente justa, pois
n exigencia de 40 annos de serviço para os officiaes do Corpo
dr. Saude 1\ cm absoluto impratica.vol, visto não haver um ~l'Í
official do mesmo Corpo que consiga servir durante 40 a.nnos,
IJOl'quanto ingressando na vida milita-:·. muito jovem, com
2:.1 annos, sómenlc aos G:1 conseguirá ter a.quelle tempo rle
serviço e isso mc:;mo si for general, hypothese muito pouco
pr•r;vavel, om virtude dn. na corporação, com aquella graduaçãu. sô existir um unico official, cujo limite para a compu!~
soria é G3 annos.
Como cxr.mplo, neste momento. póde ser :r:pontado o
aclual chefe elo Corpo do Sauclro do Exercito, general, com 57
armo de irlad11 e :1:1 de serviço. rrccisando para sua reforma
com as vantagens concedidas aos combnlenf.es, mand'adas vigorar
ntrl 11l d~ fevereiro proximo, rle mais sete annos para o compli!IO do ltO, fnr·to qnn nhsnlulamcnf.c niin pncler(l. a~onLccer,
vi•lo como só lhe restam seis annos rara ser altmg•tdo pela
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c..nlpnlsorin do posto, os quncs J•ctmidos nos 33 quo tem dj
JlCI'farfio 3!1,
Oul1·o l.nnlo, eonforme podt'rá. Sf'l' Yerifieado no Alni:i·
na1'k Mililn1·, se observa com ns 'eis roroncis rnrdico;;,· llo9
rp.1ar·;: o mui:; antig·u conl.a apenas :lii aunos de ~el'Y.i•;o e 5'7
ril' idade, u.sendu de (iO annos n limile da idadfl compulsaria
rio po~lo de coronel, ela1'0 rslü que, cm nbsolulo, nenhum co-·
r·•·ne! rhedico. o nem mesmo o p1·oprio b"Ullrrnl por!cJ'~O gosar
da.' Yanlngr.us. (]lle scr·:í nma clamorosa in,justi\~a. so!.II'etuclo
cm so !ralando dr Jllll quarlr·o cu.io ncerl!SO, gra1;as quasi cxci•ISivurllelllL' :í eompnlsorin, •í e:d.r·nor ..linarianwnlc moros·1,
confurme ;;c euns/ nl.n rio 1111 nli'I'O ·dr yagns (sci;:l que occor;.'l)
unuualmenl.c.
Sala das sc;:;siic~, 2.1 de dezembro cliJ HJ22, - Jrincu Ma•

I

se-1'\·i~o

(,/; Jlr/0 ,

.

A Comm lssiío é favoJ'aYcl.

N.

~3

Art.
Aos audi!OlJlB-auxiliares da- ô' Circumscripcão .ru ..
diciarin l\fililnt•, ~iio 11s.segurados os nw~mo.~ rlirrilo.~ r· vanJ,a .•
gmb rios llllrlil.oJ·(·~ dl'ssa cirenmscrip~fio .
.Tus I i[icaç1ío

IIa annns peJ•dur·a l!.,sn ,;iJJHH,'fiO de inj11sl.ica o· de dcs~
igualdade que BC nol.a entro o·,; Ullllilor·cs-nuxiliar'cs c -o~ nudi-.
tOI'CS,

I'CI11UIICl'UildO-SP

diffl'l'f'lll.t•lllCIII.C

Sf'l'VÍ(~OS

iriCULiCOS,

TioeonhccPndo i~so mesmn a Commis>.iío dr. Finanoas deu·
pn:·oc·er unun imo cm favor dn· m~dida que a presente emenda
mJCC1'1'fl, r.nnw so pôde lrr no Dial'io OJ'f icial. de 2?. de no.
VCI1li•J'O dn lf)l !l, png. ·1. 328:

Diz n nllndidn pm·cccr, qnc Lomon o n, !rOO, de i!JJ !J:
"A sna ,jnslifien•:iio r.,t:'t rm dnns 'fnr·tos que síb
inr.onl.nsla\·cis: a qna!ifladr. do rnagisL1'arlns innmoviwis rins nndii.OI'rs-anxil iarr~s e a r•r.rfoil.a irlcntidado Q)
snns :1'1111cções eoni as do;; nndil.ni'C~,
·
Andilt:iJ•rs r nnrlilnrrs-auxiliarcs são mag·isl.rndos
com nllri!Hiir•.iíe., idcnlicas, prcsl:\ndn nns c .outros Oi
·mesmos sel'\'i\·os, sr,nmiln tlisl.riJ,uição foi la por ó'scnla:
n nnicn rlifl'errnr.a r.sl:í na rcnm.ncraçãri, etc.
E' dr. .insl.iça que sr pag;ne, pOl' set'\'iços idcnl.ico~,
inonlil'a J•cmnnrraçfin, ele. ·
Nr;;ln;; eondi,;õrs, n f!ommiss~o nada Iom a oppor
qnnuln :'t ]Wimril'fl· rmrmla rpw sr•1•úfor aos nuditorcsnuxilinrcs rln Gurn·a; qnanl.n no;; da 1\ràl'inlw, emhora
sr. rPrnn]Jp,_;a qnr niin pnclrlll lrr !'OI'Ic· rliwr~n cm fneo
elo al't .. H~. ria C11nslilniefio 'Frrlrrnl, el. e.
Rn In das Gnm1n i"li"s ~o de noy,,•mhro rh> Hll O, _, ·
Vidoriiln Monleil'o Pr!',;icl:.•nlt>. --· .To .• 1: Eu.:ellio, Rc·
lai.OI', .T . .! . Seabra. - .T. rlu~l'mont .-F. Schmidt ,,

,..... Francisco. Sd. -

Alfredo

Elli.~."

I
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Hoje em dia, st.! existem no ~Iinisl•:rio lla Guerra dous
nuchlores-auxili:u·es. '.i'PT'I1IÍIHHla a anr.,malit\ nnonlacla Tica
cxlimlo u quadro em viJ·lw.lc de lei ..
Snlt1 da;; s••:;sõc><, :2ü do dezt>n1l•rn dr! ! u:.::2 .. - Juci.o Lym.

A Commissão acccila a emenda, :í. visLa do voto elo Sa~
lmrk na an .discussão do Ül'ímiUCilLU da Marinha, foila tam~
~ICJU l\ ScgUill[()

Srtb-ernenda
"Corrigidas us J'çspcclivas tabclbs."
N. 49

l:"ica o Govcmo auloriznodo a abrir os creLlitos CJU() forérrj
para alleuder ás dcspcws pela verba g•, "Sol~
e gTaLificações de praças, 1111~ exercícios <le 19:!2
e 102:1", alrl os limites da . dolnnão
orcamrmtaL•ia.
'
.

nccc~sarios
<lo~. etapas

Jusl'ificaçílo

. Conforme se procetlcu nos annos anteriores, a doLaç[lo
concedida foi pt·<iriamcnLe concccliLia cnmo insufficientc, o
nas '·autorizações" finacs se dava a faculclaclo, ao Governo, de
alll'ir creditas para atteuder ás deopezas decorrentes da .elevação do cJ'fcctivo do ExcrciLo até o limite fixado na lei de fi~
:-.tçüo do forças.
·
Com a situaeão creuda :velo Vtilo ao pro,ieclo de orçamento, conl'ccç.ão' deste o actos prcpuratorios das distrilmi~
çües dos creditas respectivos, s1!. no dcdinio elo unno finan~
eei~.'o se deu a u llima1~ão do rn·oeesso l'cspecl.ivo; c, portanto.
não se póde ainda cnllÍet·, com cxaclidito, os dados neccssal'ios
á fixaç·.ão da somrna ela clespcza excedente, o que só mais tardo
!e. poderá fazer.
Visa esta emenda, pois, obviar as dil'ficuldadcs l'I!Sullal)tcs c allonclcr aos interesses da administração,.
Sala das Commissücs, 27 de dezembro de 1022. - Irincti
.atcwltado.
A Com missão accei La a emenda com a seguinte
Sub-cmenda
tl~S

E:rn ver. rlc dnlaçi\o orçamentaria, dlga-sc "até os
c.slabclccidos na lei ele fixarão de f0rças ele terra".

limi~

N. 50
ArL Ao JliJssnnl da Policia 1\lililtH·, Cil'il o das Socle~
(]ar.lrs de Tit·n de Gnet'L'a. ser;\ L;unhem contado como cltl
guerra. os sot•vi~1ns prestados cm defr.za da or·rlem nas rcbcllivcs do anno r.J,J iül O c de Hl2.2.
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Os interessados terão tacs serviços· averbados nas suas

fés de ofJ'icio, não podendo JJeclamar por c!les vantagens pe-

cuniarias.
Sala das Commissões, 27 de dezembro de 1922. - lrinett

1tlachado.

·.

Justificação

Nos Ministerios da Guerra e da Marinha, taes serviços só
são considerados de guerra.
,
·
Em 1893, o governo assim os considerou, tanto. que distribuiu .at6 patentes de officiaes honorarios do E:o.1crcito- e -da
Armada a civis que prestaram seu concurso contra os revoltosos;
.
· Em 1010, foi promovido a 2" tenente combatente, um
~argento do EX!ercito, ferido em combate, o· que só é permittirJo cm caso de bravura na guerra.
Ultimamente o governo mandou uma mensagem ao Congresso solicitando autorização para galardoa'!' os serviços dos
·que lutaram pela legalidade.
·
Como se vê, os exemplos são innumcros nas classes militares havendo o de 1893 com relação aos civis, entretanto os
civis que com menos obrigação em taes casos são promptos
como os militares em defender a ordem, devem como elles ·ser
contemplados pelos elogios e merecimentCl que é o justo premio do sacrifício e abnegação. .
.
A Guarda Civil, por exemplo, no gmnd.e levante, sub.stituiu as praças no serviço de guarda nos edifícios publicos,
sejam, Thesouro, Casa da Moeda, Amortização, Correcão e
Detenção etc.
.
A approvação desta emenda não traz augmento de despe.~~as, é porém, um grando estimulo ao pessoal· da nossa polici&.
· A Commissão é favoravel.
N. 51

Onde convier:
Ar.t. 1. • Fica relevada a prescripção em qac incorreu o
direito de Carlos .Toaquim Barbosa, ex-OO'ficial da Contadoria
da Guerra, afim de receber a quantia de 4:800$ do ordenado
que venceu e não lhe foi paga no periodo de janeiro de 1897
· a janeiro de 1809 em que exerceu o mandato de intendente mu~
nicipal, ficando aberto para isso o necessario credito.
Justificação

Esta emenda já foi approvada pelo Congresso, conforme ,
se vê na redacção final do proJecto enviado á Carriara dos
Deputados.
O relevamento de prescripção é, portanto, necessarlo, por~
que o cidadão a que a emenda se ref.ere deixou de receber
a importancia supra ponque o Governo nil.o ·lh'a quiz pagar
por entender que elle não tinha direito a esse pagamento.
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Entretanto, -o que elle pretendo nada mais é do que a repetição de muitos actos iguaes tanto do Senado como da Camnra ;,
Sala das sessões, 23 de dezembro de 1.922. - I1inr:u Machado.

A commissão é favoravel.
N. 52

Accrescente-se onde convier:
Art.. Fica o Governo autorizado a permittir a matricula, ·sem prejuizo do serviço nas escolas de intendencia aos
funccionarios da Directoria Geral de Contabilidade da Guerra que o requererem e hajam pr,estado o concurso de segunda
entrancia, exigido pelo I'egulamento daquella repartição que
baixou com o decreto n. 13.470, de 12 de f•evereiro de 1019,
dispensados de outra qualquer prova de haiJilitação.
Pa·ragrapho unico. Estes funccionarios uma vez habilitado~ com o respectivo· curso de administração, deverão concorrer para a formaçllo do respectivo quadro, nas mesmas con-.
dições que os demais alumnos, qualquer que seja sua proc~dencia.
·
. Justificação

A faculdade qué a emen<la acima di ao Governo, vem facilitar o recrutamento do pessoal necessario 6. l'orma1;ão dc8SO ·
quadro novo, cuja importancia manifesta exige elementos seleccionados e poi·tanlo com as qualidades essenciaes ao perfeito desempenho das importantes funcções que são chamados
a preencher no mecanismo administrativo da junta.
''
De resto, o pessoal a que allude a. emenda, nem sómenLo já se acha no goso de graduaoões militares em tempo do
paz, como tambcm tem missão descriminada, na organização
do exercito em campanha.
Quanto ás suas habilitações, a presumpção legal é que são
suJ'J'icientes para dar-lhe o direito de aspirar legitimamente
a entrada naquellas !!Scolns. como prova o programma do con~
curso de segunda entrancia a que é submettido para fazet• a
promoção dentro do quadro a que pertencer. Esse progrumma é o seguinte: escripl.uraoão mercantil por ]lar tidas dobradas, appliéada a contabilidade publica; direito administrativo
o finanças; legislação de fazenda., e· pratica do serviço.
Assim conclue-se que o mencionado pessoal da Directoria
ele ont.abilielaelc da Gnerra que aproveita a omanda, está pelo
menos, cm comi i~.iír..s identicas aos demais r!lcmonl.os que ent.mm na composi(!fio do qnach·n de udministraoão militnr, um.
,elos pt•epul'lldns pelas escolas de intcndcncia .
.Sala das sessões, ein 2~ de dezembro de 1922. - Carlos
Cavalcan/ i.

A conunissão é favomvel,

-·'
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,\t•L.
()~ orficiau; dl'edivu~ du CuJI[!O de Saude dri
. ExcJ•dLo e oh ,\l'lliUda Í.:!Jillal'i'iu, llllieamenle c para I)~ cHoitoa
da J'Ci'lll'llla. '~1n e:11la eineo llllllUi! que I h'el'l!lll diJ efl'cel.ivq
sen=il;u 111ililu\', um nnuu elo seu. l'l!:ifiCelivo cul'::o, com upt·oyci lu1ncnlo nu:; eseolas suj)cl.'iOI'es,
J usli[icaçtio

De Wllf'Ul'lllhlade Clllll a l~gishwúo 111ililat' orn Vi"'Ol', O
ullimo anno pa~sado como silllples Úlumno dos Gollo!:dÓ:~ IIli~

lilurc;; ü cnnl.ado rnu·a lodos ns ol'fcil.o:;, para os mililaros, as~
sim como ,j coulado lan1bcm o [CillJ1o dos alunaws das Esco~
las l\1 i Iila res.
Tal erit1!rio, cnlretanlo, nilo é ol.Jsor·vai.lo com relação
aos ofl'iciae;; elo Corpo. de Snuelc elo l~xercil.o o da Armacla,
o que constitue uma verdadeira injusti1.'a, por·quanlo l.acs orficiac;; ~ãu )ntJorpor·ados aos rcspqcLivos quadr·os do Corpo rio
Saudc, já J'ormadns c á sua cu~l.a, sem onus ele cspccio alguma .r•nr·a os coJ'r·cs r>ublicos, não se dando o mc,;mo com os
C1utr·os ofl'icine~, que são orJueaelo;:, rJcsrJo os rcspccLivos TJl'O•
pamtorios atú ú l.er·minaeão do eur·,;o superior, (L custa do
'J'hcsouro ~aeionnl, lcnelo soldo, fardamento, clapa, medica~
lll cn tos, clc.
Accreoec I a miJem que, nonnnlmcnlc, a regra gcr·ul ~~
que os officiaos do Cor·po de Saudc só podem enl.rur para o
respectivo quadro aos 2G annos rlc idade, c ,; irnpossivel cs~
pcranca de caiTeiJ•a em um quadro onde lerão que atravessar
lcntumenlc, morosnrrwnlc, os postos de segundos e primclroa
l.cnr.ul.cs, em nurner·o snpc!'iot• a 200, pela rigorosa nnLiguid:ule, vara al:ingil'cm C! de capitão. pois sendo ([C 5 a G a
ntf!dia nnnual da;; vagas no quadro de mcdicos do J~xercito
(cilo o qn:ulro do;, rneuicos do Exercito pOi' ser o maior CjU(\
existe 110 Corpo dr! Saude do Excr·cil.o e da Armnda, pois no~.
outros o accesso ,ri muito mais diffieil), serão precisos seguramente !tOanno~ pa!'U um metlico militar sct~ promovido
no posto de ca pi l.uo, o que crn rcgr·n não se dará, porque. mui··
to antes ili.,:;o ;;ct·J. Cl!i! rcJ'ormndo compulsol'iamcnl.c.
Deste niorlo ser·üo raríssimos os ofl'iciaes do Corpo dB
Saude que logt·arão r>romor;Gcs aos postos ele ol'J'ieiaes supo~
riores.
·
PeJ·corr·en11o-sc o uilimo Almanack do l\I!nlsLer!o · ela
Gucna, vct·i fiear-sn-á o grande numero de :primeiros-tenentes nas llifferentcs armas, com 22 annns de idaelc e capif ücs com [!G, pc.ssuindo todo;; os curRos Jeitos, sem o desembolso rlc qualquer quantia, a não ser pa!'a acquisição do
dcl.crminaclos liYros, e contando oil.o c mais nonos de servi~
ço, no pa~so que o mcdic,o naquclla idade ler{t que iniciar a
::ma can·mra no posto de segundo-tenente, mediante um coneurso, npcznr de seu l!iploma especial, adquirido cm seis annos
do eurso supcr·ior•, além de lres a cinco do curso ele prepara.
I or·io~. o 1Jli1J !.nolo representa a de:<pcza de vinte contos de réi3
no mínimo,
N'a Frun~~~1. os officiar;; do C:n1·po do Snudc elo Exercito
çontnm como ~crYir"o ci'J'octiYo (pnm n rcfonnn unicamcute) 1

•
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os estudos pmliminares á entrada nas Escola ·Polyt.eclmica dn
Saint-Cyr, Lyon, Vai de Grãce c Escola Veterinaria de
Saumur.
,
Para a primeira os alumnos, á nomeação de tenente, teem
quatro annos de servi(.'lo (dc,pois de dous annos do escola sdmentc) .
Para Saint-Cyr, trcs annos (depois de dous annos do escola sómente).
Os medicos quando nomeados tenentes, cOI:Ítam emco
annos de serviço (depois de tres annos e quaf.ro mezcs de escola sómente) ,
Os pharmaceuticos c vetcrinarios quaf,ro annos.
Si. o alumno fez O· serviço militar antes de sua entrada
para a escola, esse tempo do scrvir;o é contado a mais.
Os annos rle serviço, a titulo de estudos preliminares, são
.
contados para reforma,
Na FraUijU, 'onde são pecessarios os 30 annos ae serviço
· effectivo para dar dil·eito a uma reforma, um medico tem dire! to á refo!ma miníma depois de 2~ annos de serviço effectlvo (25+a=a 30) e se elle prestou um anno de. serviço como
sol dado antes da entrada para a esc,ala a reforma será, então,
após 24 annos de serviç:o de official (24+5+1 =30).
Assim Bendo, justíssimo será que os officiaes do Corpo de
Saude do Exercito e da Armada, em cada cinco annos que tiverem de effecf.Ivo serviço militar, contem unicamente, para
effeitos da rel'or·ma, um anno do respectivo curso das esccilas
superiores.
·
Tal vantagem deverá ser concedida .mesmo pelo· pr·incipio
do equidade, á semelhança do que teem os alumno~ dos collegios e escola:9 militares, cuJas despezas são t'eitai:l pela Naç!lo
e contam o. tempo para todus os effeitos.
Accresce mg,is que; sem despeza para a União, essa contagem para ns officiaes effectivos do Corpo de Sauda do Exer·cito c da Armada constituirá uma recompensa, um estimulo' e
um premio para aquelles que vão iniciar o respectivo curso
uas escolas ~uperiores, com fim de se incorporarem mais
tarde ao servico sanitarío militar.
Sala das sessões. 24 de dezembro de 1922. - Irineu Jllachado.
A ·Commis.~ão é favoravel.

Onde convier :
Art.
Corrija-se a consignação, na verba 3' - Supremo Tribunal e Auditores -:- para ser assegurada ao antigo auditor do antigo 4' district.o militar. S. Paulo. actualmente na 5" circumscripoão judiciaria militar, a differenca
entre seus actuaes vencimentos de 21 :000$. e os a que tem
direito,. e:r.-1J·i do der.refo n. 821, de 27 de dezembro do 1901,
lei n .. 3.674. de 7 de janeiro de 1919 e art.. 1' das disposições t.ransit.orias do Codigo do Processo Milif.ar, pela elevação dos vencimentos do juiz dos Feitos da Fazenda Muni.
,
cipal.
m~
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/

Os veneimcntos' dns audilm.·cs da Capital FPdcr·nl o doH
4" e ü" rlistrictos militares estão equipm•ados aós do ·,iuiz dos
Feitos 'da Fazenda Municipal desta Capil.al, eomo hcm demonstrou o honrado Senador Irinnu 1\laehado, nn emenda que.
Ol'l'er.cceu· c publicada ·no;' Dlario O{('ici'rtl 'dO '18 do agost.o de
1922, pag. 2.885.
·
·
· ··· '"·'·" ' "
. ·"··O •auail,or visado por esta emenrln J'oi removido pnr·n
S. Pimlo•"QUc era o 4" rliRLrictn militar: DccT·el..;n. /13·1,
de 2 de julho ·de 1801, que rlevirliu o l.er'T'il.orio dn Hepublicn.
em sete rlistrict.os milil.nrcs: Ordem do dia n. 218 n
assegurou as' 'vantagens ([UC ·comr.· cf.inm ao' juií dos' Feitos. du
. Fazenda··Municip'al:··dcsl.a''Cnpita ·, vnnl.agcns·'quc'··aindu' gosn,
· apczar rle''sua' trnrisl'ercncia reconte para a 5' 'ci·rcurhscripcüo.
·judiciaria; porquanto, fazem ·c nos parle do seu 'pnt.rimonio c
lhe são asseg>JrrnrJas pelo disposl.o no ltl'l.!~ I" 'tlns ·<Dií1tJCisiçõcs
Transitorias·do Codigo do •Processo 1\filitl.tr. • ,. '· • ·• · · ·
• f
I' · ·, "
';,
'
·
·sala' das sessões; cm 24 do dezembro do 1922.
.fosé
de Siqúeirà: Menezes·. ..:.:.: Pliulà de Frontin. ·· '· · ·
1 ' ..
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. ·•
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A Commissão é favor~vc\ .

..

N. 55

Onde convier:'
.~rt.
Os· flÍhos dos professores civi~ rios collogios militares, matriculados ncsl.cs est.ahelecimcntos, p,-osnrão das ffi'flSmas vant.agens de que ·gosam 'ôs filhos rlôs profes~oros ·militares, ficando; por esta emenda, rest.aheleeido o ·dispositivo do
arl.. 28. ·§ 2• do regulamento ·do CollflP;io Militanlo Rio rlc .Taneiro, que bàixou com" o decreto n. 6. 4G5, rJC' 29 'de abril dH
19'07, que diz: "O;; ·onndirlato\ filhos dos professores civis
do col\egio, pagarão· t.amhem metade da pensão,· além das
outras· despezas-dos· •contribuintes. ".
'
.
· .,:. Arf.· .,'" Qü~ndo os ·mesmos forem alumnos extet'Dos. por
falta de vagas de -internos; pagarão ·c.om n mmlma renucção•rJe
50 % e pela tabella .da classe de ext.ernos, de ·accôrdo ·com
a-2• .parte do ark. 26- do citado regulamenl.o de 1907, quA diz:
"Os externos pagarão a joia de oit.cnta mil réis c a ·pensão annual de oitocentos mil réis em quatro prestações, cufo· pagamento será da mesma fórma effectuarlo", ·poriP.ndo fazer
esse pagament.o por descontos mensaes em folha, ·na impor~
tancia de 39$996, em Jogar de 125$, que pagam actualment.e.
-

Arauio ·Góes.
Justificação ·

.Actualmente, os professores cathedraticos civis dos collegios militares f.eem ·honras de tenentes.::coronel e os adjuntos· de majores, não percebendo soldei ou out.ro auxilio: são,
nnt.ret.ant.o,:· sobrecarregad.os com os ·pezados •ontts· de fardamento obrigat.óMo, ·{, sua custa, e outras. decorrentes da disciplina militar; não sendo justo que fiquem ·em ·inferioridade
de··direit.o nos seus ·colleg-ns militares"; cujos filhos g-osam rla
reducclio do ·-no ·'7o ·em·· suas· penses. ·Os primo ireis só teem os
vcnc.imC'nfos çlo CIIT'A'I\ rliminnidos JlPloR onu~ r.it.adns. orn...
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quanto os milit.ares tem, além dos mesmos vencimentos os
iloldos qe sutís"pá~onte~"que montam;•'Ms'•uJlos· ·~ô!itós, aLé o
tri)'J'Io _IJ' mais. dos•vertc'imcn~os 1 ;do n\a~i_iJtérió'. •Ac~réstle· que é
da"mtuor eql:ndáqe oue ·o' Governo fnmhtc, •como <rutr'ora;:pt~lo
t·egnlamento ·1ci'l.ado;1 de '1907, ·nós• ptofessore~''lli"Vís' 'educarorn'
seus "li! hás' nós· estabelecimentos· onde; ~durante 't<l'da' ·~· vidai
Jcdicam o melhor de seu esfor1;o · á :-r.ausâ '!la' inAI.rnr,r.iio 1 :da
mocid,adc, em condições melhores ~ue qualquer extrantio, isto
é, ·sem fazerem éi"éMrmé e.. p'enoso Sacri!idid' de firigai'"1 :500$
annuaes, pela educação de um filho, na classe do,q externlfll;
além de: .i.oia roup~s, fardamer\ws;··iivros, 'etc.;· 'etc~;· ó que
só é accessJveÍ aos rwos.
·
Gumpre notar ainda não ser justo que, não havendo va(Jas de internos, o Governo mande admitLir os filhos dos professores civis como alumnos externos e mande cobrar destes•
tnn·esma·'tà:üJ dos· irrlerrw.ç; c'óm 'os 'quaes · 'dé'spendei · inuit.o
triafsj' ·em •lilO'.iamentoS', · álimé'ttl.a:cãcr. ·enfermaria~;-· dieeiplinlt,
rí~c·:; ctr::' ~· rtmis'; 'liu'n· nos ·meliiofes ést.ttb'ele'eirrient.os·'•de ·ef's1n·o SU'P'eri ór ·e' ''no Céll'iegiO' Pedrb'IPé d'e 1-8$;' mats Ó11 rrienós;
e não de 125$; ou, muitas vezes; mais, como nos collegios·•m:i;.
,,·• •·J;

JH3'Jié's~"t•

. . ·J

o·;

I

'.•,,U,.,,:

il:o!:,

.

.'t;,

.":.',

•..

~·
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A Commissão é favoravel.

.. ,

''

..

,

N. 56

'

Onde convier:
Art..
O POder Executivo fica autorizado a abrir, pelos
respecf.ivos ministerios, 6s'·cre'd,HOS''necessarios para occorrer,
ao pagamento aos officiaes do Exercit.o ·e da Marinha que exere-arri' c'al'gos'·"de• · eleicão: popular,• federàes· ·ou.: esta:duaes·, pelo
sofd'o qóe· lhes é' 'rlevido do· ·exercício :l'inanceiriY'{)e ·t920, inelusi've eé dos subsequentes·.·
· .·.: ' ,.
·
•. . • .

' \'! '·

'' '·

..

.·

,.

!.'.

'•,l: "'

Justificação
J

.

. ' .•.•

·i

Esta medida .iá foi approvada duas vezes pelo Senado Fe•
deral',>'tendo:.:lhe· sido·· sempre ·fávoravel a· Commissíio·· de Finanças
...
. .
i .
' .
Sala das sessões, 23 de dezembro de 1022-. - Irineu Ma~

chadiY.11

· · ·· ·· : ·

·· · · · · · · ·

·

·

• :n'' ·.

· Favoravel, com sub-emenda: "em vez· de 1\'l20, diga-se:

.1918"',"'

' .. . .

"' .. ·' .· ,_.

.. .•

'

...

.J:~:,

. • . . ·:··.

N.
·. 57
Onde
convier:.
. •.q
;··.· ••.•
.
Fica extensiva ao pessoal da secref.aria do Supremo Tribunal''Militar· ·o· dispositivo· c'orrstan'fe ·do· art!'' 3'!Y· do' re~ula
mento !jue"baixou com o dP.cretci'n; 1'3<1170; 'de'''12''de' fevereiro de· !91'9. · substit.uindc('apen'aS as 'd!mciminações Director
Geral e Sub-directores p'or·Silàetarià e chefes" d~ 'Secção.
'

J ustifieação

De todas as repartições do Ministerio da Guerrn, é a• unica
perfeit.ainent.e 'aufonoma' il' t:ambem :r 'Unicn ·em·' qnr: ·OS . !!I!IUS
funéoionôirii:!s' nãO: ·gosrim de :gradini~i!s' m.ilifmAs.'
·· · · ;, ·
'

•..• ~ ·:-.~: ,i,,f.,J,! :.::: . ._. _;,

'.;:.--~

....

.:~J." .~· _f',;·.·'.. :..:,:.....~:(\~·.!,.:'
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E' portanto uma questão de plena equidade a concessão
dessa regalia a graduação militat•, tanto mais quanto dessa
concessão não resulta onus algum- para· a Fazenda Nacional,·
antes pelo contrario; visto como pessoal será obrigado a usar
o fardamento respectivo com vantagem para lntendencia da
Guerra, .onde se fornecerão. .
·· .
Sala das sessões,, 23 de dczcmbr·o de -1022 ..--. Irincu llla~
.citado.
. ..
.
· ·
~ Commisiílo é favorave!.
N. 58

.

.

Al'a .. A rel'ormn .dos .officiacs superiores e generaes da
Armada e do Exercito, graduados, será concedida, dentro de·
seis mezes, a contar de tres mezes depois .da promulgação.
desta ,lei, com todqs os vencimentos c vantagens da effectivi~
dade. .
....·
.
. . .
.
At·L·: A rl!!'orma dos oilficiaes generaes da. Armada e
do Exercito que contarem· mais de 40 anilas de serviço se~á ..
concedida dentro de. seis mezes, a conta·r de. tres· mezes depois
da promulgação desta . lei, com as vantagens do posto supe~
l'ior . . ·
.
·
· . · ' ·,
·.
Sala das Commissões, 23 de dezembro de 1922. :__.II'ínéu
Machado.
·.
.
·.
Justificação ·

· · 'l'ratando~se da dispositivos de lei, que visam o rejuve~ _..
nescimento dos -quadros na Armada e que só tiveram effeito .
por tempo muito limitado, qual o prazo de seis mezes, não_ !ta
inconveniente algum sejam os mesmos dispositivos revigo,...
rados para. o. exercicio do anuo vindouro.
,
· Sala· das sessões, 23 de dezembro de 1922. -. hineu Ma·
chado.

·.

.:

I

· · ·.

· ·A· Commissão é favoravel com as seguintes sub~emendas: .
· .1" - Supprimam~se· no primeiro artigo as palavras "a·
contar de tres mezes depois• da· promulgação· desta lei".··
.
2•. -.Inclua-se depois das "palavras generaes do Exercito
e da .Armada as palavras "capi_tães de mar e guerra e .coro.neis ", e antes da palavra vantage.ns as palavras "todos os
' vencimentos
e".
·
· .· .
.
.·
a• . :. .: Redija-se o segundo artigo do inodo seguinte: ·
· . "A refo~ma dos officiaes gene"raes da Armai:!ae do Exer~
.cito, capitães de mar e guerra e coroneis, que contarem mais
.de ~O annos de servico, será concedida dentro de seis m~~
.zes. a contar. da promulgacão desta lei, com todos os venct~
· ment.os e· vantagens do posto superior."
·

.

!11. 59

Onde coúvier:
Fica· o Governo autorizado a f~ot• reverter· ao servico
-.activo . o· coronel ·mcdic'o Dt·. Silvio Pellieo ·Portella, verifi~
.· cado que tenha o mesm(, sido compulsado em virtude de. erros
na collocnçiio flc sen 1~omc ern nlmanncl•s milit.nres. , .

I

I
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192.2

Justificação
'.

A emenda justifica-se . porque o coronel medico refor.
mado Dr. Silvio Pellico Portella, occupava, por erro; o n.. 2,
dos tenente-coroncis, ·pelo que foi reformado, quando deveria occupai' o n .. 1, c, portanto, já se achar graduado no poMI.o
de coronel medjco, não podendo então ter sido ·attingido pela
l'eforma compulsoria.
.
:
Justifica-se, ainda, porque o cot•oncl medico Dr •. Silvio
· Pellico Portella, praca, por concurso, de 3 de julho de :1891,
não perdeu' um só dia de antiguidade, e, pelo contrario augmentou-á com diversos serviços de campanha. · ·
·
. Senado Fed~ral, 26 de dezembro de :1922. -. Antonio
~lassa.
.
· .
· .·
·
'
.
A Commissão acceita, ·~ vista da sua fórma. autorizatin.

-.
/

.

i.,

N. 60
.. :.•

. . Seja !rectificada a rubrica 3', "Jusúca Militai·", na parte
. referente ao auditor da 5" circumscripcão (Bahia), transferido pelo Governo, sem. prejuízo de vencimentos1 o qual de':e ·
perceber 21 e não 15 contos, conservadas as aema1s con~l·
. gnações como se acham. · ·
·.
•
'

Jttstificaçilo

· O actual auditor da 5• circumscripcão fol transferidD pelo
Governo para essa circumscripção sem prejuízo de venci-. ·
mentos.
. .. ,
·
·.
· ..
·
. Apezar de ter .s1do sua transferenclit effectuada em setembro de :1920. na tabella respectiva não foi feita ainda .a·
devida rectificação. · ··.
.
E' o que a emenda propõe.
Sala das Commissões,' 27 de dezembró de :1922. - Irineu'
Machado.

A Commissiío

'

.

-·.

..

é' favoravel.
N~

61
'

· Art. · Restitua-s'e aos· officiae·s do Exercito que servirem nas IJO!icias militares dos Estados nos annos de :1915 e .
1916, o soldo de suas patentes que nesse período deixarem de
re.ceber, abrindo-se para isso o necessario credito. .
·
J'fLSÍificação

Os cargos exercidos por officiacs do Exercito nas policias '
militares dos Estados, foram sempre considerados 'commissão
militar .. Sómcnte naquelles annos, 1915 o 1916, foram os officiaes que exerciam taes carg·os privado de seu soldo, como.
· medida economica orcamentat•ia, o mesmo tendo acontecido a
outros funccionarios commissionados em outros cargos; estes,
porém, foram· pagos do que haviam Perdido, restando aponali\
os milit~rcs cm nume:·o alias redl.l~ido,

'

..

'

-

..~ S'• .

'
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Em :todos os tempos ~. 'órri'c'iai 'em tal comm is são .tinha o
além deste, tem mais a gratificação ou todos_ os · ,

solp~· e,,~~jo,

,Ve!lC.l~~~~~.s_.

;.,.;,f.-·••• -r

;.~,-

:

.;;.

;.,.-:..

·,l,.·;,

:;,

,·,-·:·

·

_

1 .;,.·:·;:

,,, , ,Sala das sessões, em 23 de dezembro de i!l22. - lrt1te'U
:fffachado.
•
.
.
. . . . . . .. .
....
A.ehleh'da· '.!i'ev'e •Ó.ppr'bvà(fa, 'com. ! ii. ···~egUin'Le :·~S~b
lli:r!~r.da, :, .em; ve~" qe ,;re,s~i.tua-se, diga-se: "O Poder Execut1vo
fica autorizado a resbtmr". · . ·
.

ser

,.. .

..

Emenda:· ·A accrescentar onde melhor convier:
. i'f~ií.Yehlíá-áê ·a. vefoà:, necesiuiria pára. pagll'mentó _de um
membro· da junta de revisão e sorteio da 7" circumscripção do ·
recrutamento, continuando :Qp .. exercicio dessas funcções o co·ronel Alfredo Fausto de Sámpaio Ribeiro, commandante do
~~~JI:P~fo~~~~'d~e~i~!l}!~r~od.~eE~mi.to d~, 2' linha, que a.s tem
•.• , __ ,_,,,_. .. _,. ... ~ __ !r····-~J-111,1 1 ,,T
,,_;n,l
/ . . .•
·.,;--,Jr:
. ·sô:ra das sei!sões; 25 de dezemôró _·d·e 1922.- -· Láii, .,_SOdré.
··:

,f

I.

'

•

;,,.'

Justificação
.

1-

••• , "

'

O ftinccionario a g;uem a emenda se refere que durante
seis .annos: iServí\l:,llO·;ExeJ.'c.itouNacional, .depois,. 'jâ~.como oiii.it:ial.,da;'antlga ,G,u.Qrda,,Nncip~al..,p.l.'.es~ou .ser.v.ico~ •.de valor nas
lutas de ,189$, ..~orno. de .documentos. çfficiaes consta... ,,,,;;, 11. · .
,~. ~Na;lquahda.iie de, cor.o,nel do .Exerl})to; dtl-, 2~.;linlifl, desae ü
cte,!asostó.'!de ·.19:1i(l.,en~rout~~:.eerv.lr: no Mi!ljstcr,io, da 1:<3:)1-.e.r:ra
o~d.e exerceu. o cargo.de presidente da J.tinta de, 4,\llstamen.to.
M1l1tar e ma1s tarde de membro da Junta de Rev1sao e Sor··,teio •...,1 .1• 1 ·•• , .
,·
·
....

nõ hoi~tiili tl'à ~· ~W~tiWsáli>oã~ -~~. ~~~ó~~~:~'riie~t'ó·,,.; ·si~

gnado pelo coronel Francisco .Antonio,•de. ·Carvalho e ,p~ll
catlo em data de f4 do correnfé·n'l'éz,.de· deze'mbro·,-~cónsta a.
maneira porque se tem desobrigado de seus ·encargos o coronel ~af!lpaio Ribe!ro, .a c!!fip .jn[atiaavel capacidaile, decidido '
.. patrwttsmo e luctda mtelltaencta faz referenc1as aquelle do-

..~~:~'!çW~if~. ç:.;~ü~,}~\lif~i~~~ :~~b~,~~~~<i'a.:, .;·~9'fri. ~~z ,'4'~. p9ny- .·
IJ.tmâYd.l;l :~t~· .!J~eJ!AWJq,,4At~~d!\s, •. unc,çRt.'l~ p ..~\~11-:ril#... ,dco.nt~nm!ln: o
adâ1 o a " ser aprovm a o em ou ra comm1ssao es e mmlsterio".
·
N. 03

· •• ,!1

cm

.N,o.. ~.3. .~ ,f,::l\1~ica.~i!iü~r, 7 Aud. itores, accresconte-se·um
d\~J;IP,IPI:\t}l, 1!-P.e,.,q,~e;n(ll!.,s~ ... ·'·' ,.,, •. ,.,. ,,,, . .,., .. , .
Quatro llm disponibilidàde, a '21 :600$~ SG !'J00$000. •
,1

':. ~ : f

•. , j ,'t'

Justiíicáção

·

·~· •n~1,; .·~~·.'.··~.-h:

•••. ..... H:.,.,., _,, . 1\':.'~I:Ln.~~:··i ..

:'

.•

t\·t~·l··~·

.,., ...:!'1\ondo. passado; um aud1tor (L,.disponibilidade, ·.o .. o .hav,cnao
~ubstituido U!Jl outro. Útidit.l)r, reinte]'rl!dÓ por clecret.o de ll

I

de ÚoYen1bro f·indo 1• io~tÜl-se iu3cessario os te accrescimo parâ
que se ·possa•aLtonaer :a despeza resulLanLe .. , .,, , ··;·,
O Lotai da verba ficará augmcriiado de 21 : G00$000:
"i''>'••:•o
•
.:,,, S1,1la das Commissões; 27 do dezembro ele HJ22. - Irineu
'III'

'1':'!

Machado.
~

I

1 '1111''

•,

(

,

. ·:. . .

• . li: I

.

• ; I!! . :I Lo.,;

·

I('

'.''I. I

.
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'•'

'
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• • ., 11
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A Commissão acceita a emenda. ·

•

N. M

' Ond11 convier: ,
1" .
]'ica adclido ao Der•artillnento da. Guerra. com os vencil;Jeo,~o,~, CJ,tl,\l :Dcr.cp,bii! .. R f,l,Çlrleiro .do, ,extinc,t.o p,epa~tall)e.nto ~o
EXC!;CI.LO C\ e ~I/S\l.l14P:J,\nll.~, (Il' G;, /:I;!\ll'flC!Q ~oyella,l:la ,SI\~
;va, ·ate. sm~ aprovei Lado em cargo cqUJvalcnte ·cm vencimentos
.e càtcgoi'ia. .
·
' " I '. ' . ' .

m

.J, . • :.

''·''•'i'"

Justi{'icaçíi.o
: ! •' i

•!' 11: :, I L: I lj j

1

iI

l , ;I

! 1J 1

I

.I •:

; i!:' I ( \!1;]

~ 1 !1

·'
:0

,;; ;

'· I,·,:

.Jj ! / , I

... , ~ lm 0\1\arpçnla\1~ ,y,IA.:ente, !1\f!~do.u add,Ir u,o .D\lpartlAmenl.o do Pessoa.~ da Guerra o· arcluvista bib!IOthecario ..daquelle
Dep:nLamcnlo, o qual j:í foi aprovcitaclo •como 3" c•fficial da
Direct.oria Get·al dn Saudo Publica,,,não, sepdo .incluído o pu.rtciro na rcfi:J·ida lei orçaméntariii por :ichar~se em 'coiriiriissão
em uma J!.!nla de ·Alistarnen~o Mili,t~r. por onde' vinhS; .recebendo vencm;cnt.os, pelo posto de oifJCial. de S~gunda Lmha. o
da qual já foi dispensado cm vista de ser coiütiiissão de caracter ·Li,.ansitor·~p~ .. .,,1• 11 .. : :,,.·,·."11· ··~- 11 ,, 11 .·,~, 111
.::,;··i.
Não havendo acto do Governo dispensando-o dg 11 c_ar:gº"q~
~orleiro, e como o Congr~S~Q . já..~q~.olveu no orçamento viger.t.e, m:m,d:mdc· arJdir ao Departamento do Pessoal d:~ lTuerra o
..4FChi1'illta,, b,!,b\i.o.~:ll~~;;t,ri9, }ofir.. 4e.. D,e.tl s, g~!l}le,irg,,~ri!llap~e, .e
~~~\W.l}r/0-l',o ,t•: ,re/.ep~,o 1:\qr;tcwp ,.r,m .eo.n~wu~s. IS\1~~.~ ~· ),<1 .Clt,q.f.lo, .. ~r,çhl}~j~Lq,,.tí ,HJ,l,e, t9d~, c~~uclac!e o, :ll!~t.Iça, H.On~I~a.r v~~h~
HOnP.i!'Ç:I,\11\l~t.o ~~~/;\li: p c;m'fP.ICJP de,.~ 9~3 ... pm;a P.~.sn;~efl.tO~ ~eqs~
~~m~ç/,91WP,0, 11 :f,I~ando. tambcm regularrzada sua s1tuacao ate

. ~e~ .X~~J~~~~~~· antiü:ti ~airi o reteriC!o
4:800$000

enMegadó

e ci~ réi~

.. s~lá ~~~~ sessões, 2z rio ric~'éffihrü cté l~22. ·- };üi'cu M~chaclo .,
I

1 1 ,,j<··

··
.

''i.ll\

'•

,,.,j,~

-

''"\~'i

.!•1

A C::ommissão acccita a emenda •
•..

N. 65 ·

Verba 8". - Mantenha-se a verba, .porém a consisnac~o
serviços» passn a ter.. n seguinte redaccão:
Vencimentos do óf1'iciaes reformados e honorarios quando
!!10 exerciqio. do·.Bo,ll;\l~jss().~~.. \Wr.LI:!l)PCI},tc~ ..a. ,Qf~j~i,n.~s ef!'~ptivos
()~ 1 ~:: ,\!nha, ;p,u, qp~n.i:lo.. ,nop~eado;j, P\lfa, sArVIX,,nas .. dtversas r().l!Jl~·LitPe~·.. ,al~l11 dç ~o)rlo, ~!l...~·pforrpa. ~50.t m,ensaçs de, 2• ~f.··
nqh,Le. á, ,çnp,!lfic,, íl~l.l.~
,ço!;on~_l, .~qo$,; de~J;le~a~ ..dcço;·t ent~s, ~"
;·epresentuçau armtrnda pelo mm1slro ao pessoal ·de seu ,gabl··
ncl.e c .grutil'ieaoão pelo serviço de tnmuda de contas ná .fói'mfl
üas disposi()ües regulàmmltares; ,JlUI:<J, .. pugfl.meptQ, ,pe,, seis dactylographoL; do ministerio a 300$ mcnsacs; despezus 'de rr.~Divorsos
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r.rcscnlaçlio arbitrada pelo ministro nos generaes quando ém
commissõcs, pelo _desempenho de commissões necessarms, abono
nos officiaes arreghricntados e aos empregados de repartiçõos '
no exercício ào cargo, quando obrigados a permanecer no qu:tr~
te! ou localidade onde não tenham residencia, para o serviçv
de ínslruc·cão das respect.ivas unidades, da quantia de 2~ paro
.almoço, que não poderá ser paga em dinheiro aos officiaeo,
sob prete'Kto algum. .
Justificação

t

-'

1-

Esta emenda não alter:J. a verba já votada pela Camaru,
visa restringir as comi:nissõês, estabelecendo claramente O- criteria das substituicões dos effectivos da 1" linha, o que trará
E'conomias iJ muito concorr~rá. para a cessac·ão de c,ondescendencias a que v. redacção anterior clava Jogar, procurando assim
harmonizar disposições dos regulamentos do ministerio.
Esta medida é necessaria aos fins da administ,racão_. ·.
So.la daJ Commissõe.s, 27 de dezembro de 1922. - li'íne!'-

Machado.
•
A Commissão é favoravel.

_,

N. 66

Onde convier:
Os acLuaes supplentes ele auditor servirão
Art.
seis anno.

po~

Justificação

A -emenda supra é de grande alcance administrativo juC:iciarío, porque, nomeados como são os actuaes suppleritl'~,
por biennio, sua substituição, findo o. prazo de seu mandat(l,
viria trazer graves embaracos á. Junta Militar com a entrada de novos supplentes sem o necessario conhecimento da
orgàriizaQão judiciaria e processo militar.
·
. .
Ao dem~.is, o Governo rio -interregno de dous annos nãl!poderá, paN effeitos de reconducção, avaliar o gráo ·de com. petencia techníca do suppl~nte.
,·
Sala dn.s sessões, 23 de dezembro de 1922. - Inneu Ma·
chado.
A Commissão é favoravel com a seguinte sub-emenda:
f]tta tro annoR em Jogar de seis.
N. 67

Nas circumscripções judiciarias militare-s que co!llprel1ondrrem divisões do Exercito e tiverem mais de 10 umdadflS
fóra da sé'clc e nas quàes só houver um auditor ll u·m · pro.. mnto~·. poderão estes convocar os seus respectivos supplentes
e adjunto.
Sala das Commissõe~, 27 dr, dezembro de 1922. __:_ Irinau.
Jfachado :'

·

'.

I

SESS.:\ô EM 30 DE DEZEMBRO DE 1922

185

Justificação

.

•

(,),

Das quatro cirllumscripcões que comprehendem divisões
do ll:xercito - Rio de .Janeiro, S. Paulo e Minas Geraes, sómeate estas duas u!ti mas te em um audito.r e um promotor.
Dessa df:ficiencia patente do quadro da magistratura mil i lar nas cidades circumscripcõcs, advêm · grandes difficul,]ar!~E. á dist,·ibuicão ela Justioa.
·
Principalmente na 8• circumscripção (S. P:tulo) essas
dif1iculdacles crescem de vulto, porque essa circumscripção
tf'm, presentemente, 17 unidades (não computado o servi~o da
Marinha). dos quaes 16 estão fóra da ·séde, distribuídas pelo
dito Estado.
. . Accrescc a· isso que, ao contrario do que se observa nas
d1visões do Sul (Paraná e Rio Grande), as unidades da 2• re~;'fin e s• circurr.scripção· teem sempre officiaes superiores da
modo que os conselhas de justiça teem de ser constituídos na
stlde de cada unidade; .
·
·
O remedio mais cfficaz pare. tal· situação seri.a o augmento do quadro.
·
A situação financeira actual, que não permitte alarga-·
ml3r.to nas dúspezas, não aconselha, porém, a adopção dess()
·reme.dio.
· .
A unic•1 solução está, pois, na acceitação da emenda acima .
. que, sem alterar. as dotações respectivas e restringindo as
convocações, apenas, aos casos de affluencia de serviço, attcnua os offeitos da mencionada situacão até que o CongressG
resolva legislar definitivamente sobre o assumpto.
f;ala das Commissões, 27 de dezembro de 1922·. - Irineu
Mac•had~.,

A Commissão é· favoravel.
N. 68

,,

Orcamento da Gil erra:
Na verba 1• - Administração Central - Pessoal -.Se-'
cretaria de Estado da Guerra - diga-se:
Porteiro, ordenado .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. . .. .. . 9:000$000
l'lontinuos, ordenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:400$000
Serventes, salario mensal .·. . . . . . . . . . . ... . . . . . . .
300$000
E faca-se a necessaria correccão na som ma.
A presente emenda· visa eliminar uma .desigualdade: pessoal de categoria identica as do outro Ministerio corri vencimentos inferior~s:
·
Mlnisterio da V'iacíio :
Port.eiro, ordem1do ..................... ~. . .. . . 9:000$000
Contínuos, ordenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 :t100$000
Serventes. salario mensal . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .
300$000
Rio de Janeiro. 27 de dezembro de 1922. - Irineu Jfachado:

A maioria da Commisstio ·ó favoravel, por ser ncMssaria
r:st.a rectificação,

I
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· N. 60

Onde r.onvicr:
... · AfL ,, . Iifcii 6 ,i)o.diir, kxceilLivo auloi:izado ,à· ab~ir os
Úqqi'!.os Ijcce,~súio~,. ,par~ paga!: o ,soldõ devido. ,a officiaes do
I~XOl'.f:,ii.Q !1 rln ;\ri:rmcla,; naB conclir;õcs do disposto no decreto
n. 15.305, do janeiro ele HJ22 .
.• ,

,

0

.'

• ••.

.'to

1

Justl{icaçrlo
\ !!•.··) • • ·U.' !·' !l

.''·11~

··;li~",'

'r'

~~·11!":,,,

•:,. ~'!·~·~~·,····

H·,, · .. · ''"" •

.•l< •:: ,\ •.rJ~~P.PS,lC'\O clq~L;t, gmrmlla qcmsLa, do, .PfPJ ccto.,da, Çamara
rJos Deputados n. 258, de 192·2, que teve pareccr·fav.or,a:vel ,da.
f~gnpn,\$r>ão. :~P ~\:lariLltla 0 ~ ,(iucrJ;"a. daquqlla ,.Casa ,dq C9ngresso
Nacdoq~l .(Pilf1'{P Q(r(ic,ia~,~~A··Pe deze~br9 d.~ .. i~22),.,'J;~ata:.
se d.Ç::a~t~nqer. o,.,JJou,co~,,oi~I\'11\\).S .. QU!l amd<1- -nao,,fo~a~. P.asps
,dg: r;.Q,Ido a,: Q\te -~,Q~l)1 r,di~c!~P· c,oQf.orml! j<\, ~9.i r.econh~e1dq. para
outros c ulLimamente , para o cx-1Deputil;d0!i•F13d.eral Souza e
Silva, ffelq decf·eto n. 15.30~ 1 ~~)a.I~ei.:_o ,·~e ,1922., '.•
· Sala das sessões, 27 do dezembro ·do 1-922. - Villal na:..
. 11108,
l·d::J~•],.',''._.,•
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A ·Cormmssao é fa:voravol .
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N. 70
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Ar L. .. "~"cica. :Q. capitão rqrorroaçlo, à.O. Ji)xcr:çi(.o, J1orge; :J!Ja·..Ql,liri;I d.a qun:ha ,c9nsider:açJo pgomovi,dq, aq pp~t.o. çiç, ~ "..tçnente
em 17 .de novembro .de 1894, data em cjue lhe cab1a essa pr.omocão, por actos de bravura . que então .. praticou - 'e isso
·t~o sómentc para os ~ffeitos de ,m~l)lQ1'~a de sija r:ç,f~?rm,a, cont.muando elle nossa s1tuacão e no posto que lhe tocar na data .
da presente lei, sem direito ás vantagens pecuniarias atrazada~.
·
·
·
.
.
I
IS-ala das sessões, 23 do de.:embro ·de Hl22. - Je~:onym.o.
Monteiro.
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Justi{ical;ão
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'"·' ,, Q, official r~e ,que cogHaa 01}1enda ~~~~ ~ ~ teriento: çlo, Exerc!lo quando fo1 reformado compulsoriamente poP. decreto de
2 do Janeiro
de .1918. . ''"
, . ,. ..., "', , , ... , ', ,, .. ' ,.,' ...
, I
'
.:•
,
,• '
. .• No perfodq da. rovGlta; de .1a•93-9t~, ...prestou qptimos Bervú~os tí ·cimsii da· legaiid'arle. '!'omou par:te sàlientc em •.diyer..;
sos combates, no.tadamento no da villa do ;La·gciJ:do,.Estàdo do
Rio. Grande do Sul, .onde prestou ~e:levantes soryi(lo~. que se
.onc.ontram mcncir;mados na ordem do dia n. ·29, de 29 . de
gecmbro de 189·.1, do· com mando do. antigo.~,. districto•. militar
:(~·CI. g'e·n'ornl J o,rge ..Joaquim i5ant.iago.) ,, com .. sédo l1::t~quolle .. JUsLado (.documento n. 1) ... Os. documentos. ns .. ,2·. . '.l 3,-.corrobot•am. os ,-elogios ,p.elps. ac~o~~.cto.. bravu,ra.,então. prat.wudos! Pelos
actos do bravura moncJOnados na ordem do dia (documento
eil.ado n. 1). deveria, nos termos rlo art. 13 do decret'ó 1mmero 1. 351',' ele 7.. de. fevereiro do 1801, sc·r promov1do nn posto
r:k J•· l.cnonlc, naquolla époea,
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:1: ..• ·.:

~.;.1

. . • • • ,, .. , ,. , . . . . . . . . . . . ,

•

···'·' , Enty.oJa\1Lo;. ).ss.o,,nüo, . a~p!llece.u, ,l)!lLqralm~nte ,polflS i1rc~
.occ)l.pacve~ de n1omcnlo, pu1u csLado anurmat pur ·ue passava

. . a ReiJubUc8. . .~· .: . ;;•. · .. ,., ~:~

.

11: ( ·,;.,

·,:.

,•,.,: .. 1•

. ·.

·.

..

:

••):, Os autos. (I e, bra'lõu.r~ ,que praticou são. conhocidos d.o. fl.alz
inteir.o.. e ,(1om. esp1~ci.a! idade: do .Senauor.. J oão Yespuciod1lustro
reprea~ntante.JIO, .E~,I,a,do .do.. ,Rio,,Grandc .rio. Sul,,, cm. CÜJO., só lo
c. na.-.vüla denominada - do Lageado - foram taes . actos ·
praticados., . " ....•.. I.·•• :.:;;·>;··:· ..,... , .. ,, . '· ... , .1 1 · . . •
·i.:, !3-i .a :Cogimissão dq )rinancas,.ou:vil: . • ~ leitura. da m:cle.ní do .
dia, Jlí,,refer)da, e ,na,qual.veomvnencton,Q.dos..actos, de ,bravura
.praticaqos :;pelo,. ,entilo; a,Jrore~ J.prge,. Joaquim da cunrha, i1or
corto.nao.,Jhe,,re~u.s34'4 o,;v,oto:,fuvor,tweL · •··''. · ·.. ·"
....
. 1..... '/1. cn~en,d\Je.conceile um favor;; .. aliás. pBquenissimo, .. rnan- .
4an.do. qu~,, para ils 11 eHeitO!>· d!'l. melhori!l .de.. r!)~orn1a, U1!-1C(ln.l,e1)..tc, :a p,ro.mqcii,o,, a, 1.~., tenente;, lPil &OJ a,,consJdOrí\da . a par.t\r A~n17,cll) .~W:VIlmh.roAQ·.i,S!lll, rlata .cm que deveri:.. ser promovJdo .. ,po~.:llClOJlp,dp ,br:.aY,I,l,~Q.~. '"''"'' ,... ,.. ,.,, .., ~~... 1, •.• ,.
.
r >I\'"~;\ ll:n;l~ii4a,, ,SUp,ra .f(l.J •t\1,presc,ntada ,,,)lOr , OC.C;\~JUO, Jla d!SCU~S~~.·:d.~.:. Ol'ÇUmqn,to yigef!te·, ~,!piJU!'!CCilcJO , ;\\ ,•. !\PPr?'{RC~O,. da
Conumssao de F,inanças ..e, do,,·;:;tma:dq,. A .. .Camal,'a .~e.] citou-a. e
. a,;,Comn'Jis~ilQ:, fl~ ,Fi~.ancit~ .elo:, Senado,,, P.í'PPI)Z ..<i~1e .. ~Jt:a: fp,s~o
walltiPí\,. P: Sopudq:~a,J;J,P~o,vo.u:a, ,em .ple~(l~io; por dous terços
ele vqtos,,:ma.~: ~. Q.amflra re.Je\~Quz:a de .. noy~ ••.. ,., . ·... , , , , .
,.,, 1 ·,~1} ; 1.nati:~of,\~mo .. cta., ,Çornnussao
de F1nanças entrego o
patrocmJO
da
presente
emenda.
.
,., . , ,., .,,: ·!•
.. ·~:. ·.· .i.,•' ,.._ -· .• · ., ·"·; >~··
:-. ···:··1-r·,·,.
\!L.·
·:· , . •Sala a·as sessões, 23 de dezembro de 1-922. - Jeron11m.o .
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. Comb!lte do Laaeado
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·. ,...• Abaixo, transcrevo ..'a ,ordem" do :,dia do,. commanl\ante .!las
fr·i'Câs em• operaciies na.zona colonial ,e.. bem ,.assim as lr.espec,ti;v~s.pnrtes sobre o combate travado no Lageado a 1 do cor· .
.
·
.
l ·enta me• ·,
' .
•"' l·,i11;"•';Hu/
l•
·~ 1:•
.., • .,, ··'" ..,~.,· :
, ,." '· ~C!JffiJTlQIJQq. das, for.cas pn), ,op~racuet:~,~a,zona çplop.Ial 4o
~s.tado,., :;\camJ)ame\\to. cm .m11wh!l,. na. margem .. e.squerda, do
rio T~quar·~;·,,;u~.qQ, d.eí:embro ..do ,1BQ4.. Qndem.. d,q,.çiia,.n. 1,12.
1, 11 •.,P,ar.ll . ,ormhe~imonto das forças sqb meu commando, pu·
~~
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~ .i,~~~\)~·~~tÃ~~.='7\_ N·q,l::a~ô'á'c\'o acâi1'à. J~. ~·~·r~~~ .. r~nhido c.o~l1

l1a,lc durQ.r.:r..,Q aual, os·11 (\cfon~Qros .. da ,R~p~ll)\,:Qa .. por,tm;am-so
,a1,1m. her.oi;'irpo),.EJ:a q, isua S'.twrnicão ~ompQM.a ,de ::ao. hpmen:l
bC•b,o. c.on11~1an~o dQ al!.cr,es. em. commissiln. do. .28' batalhão de
I!!f,qntiJ,l'i::t J,,,1,rgll )Q~quim ,,ria· CtÚlha. Os. !landido$.. ciue atO:cu:I'Um .~ram. cu1 :!J.urncro. de, pOO !, ,Pquco .untes. do.. a(f!aue r~pebeu
r,lJn, d1,1;, Jl',:;b•c.11a um_. rcfor9o...Qo .. ~~. bprpens .en'{it\do pelo. to~lr.Qto, rJo, 1:,1.'. b,ql.a)l,ilQ,:dQ, .lpfnntanl\, Hrr,onlíl.T.li:\, 4~11;\lst.o. Gonr,alvr.s dn RN!ha, commandnnt.o i.laquella guarm(:üo. A's H
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horas trnvCJu-so a pugna: os inimigos invadiram a villa o esse
rmnhado de bravos fez-lhes frente expondo seus peitos ãs bala& homicidas.· Esgotava-se a rnunição quando ás duas horas
dv tarde r• tenente Herculano tí frente de 2.0 homens de sua
guarnição, abrindo a viva força caminho por entre o inimigo'
atravllsSOII ll praça debaixo de forte fuzilaria e. voio collocarse ao lar!o de seus camaradas! De defensiva passaram ·a offensiva! Os inimigos abandonaram todas as suas posições, fuA"indo cm torlas as rlirocçõos, perseguidos por nossas forcas.
lmignifieautc~ as nossas perdas: duas morteg e alguns ferielos I Os inimigos, pelas noticias que nGs chegam a todos os
momentos tiveram .34 mortos, ignorando-se o numero dos fer'iaos, Comblv.ins, Mini és e cavallos ensilhados ficaram em
no~so poder. A esses bra.t>os nfficiaeil a população do Lageado
o Est.rella já fez justiça, proclamando, bem alto sua coragem,
sangue frio f\ extremado amor á causa republicana. Seus com~
mandados, alferes do 13" batalhão de infantaria José de Araujo Seixas, 1" sargento Heitor 'Pereira Maciel, forriel Octaviano
da Silva Santos, estes do 28• batalhão de infantaria, foram
seus iguaes nesse momento supremo. Officia':ls e praças, pois,
cumpriram Sf:us deveres. Os bons. republicanos do Lageado
·collocaram~sr.>, armados, do lado das foroas legaes e em nada
foram inferiores aos dou.ç háoes da defesa do Lageado. Um
t_!elles, Emilio Carrard, morreu combatendo. Camaradas! Imitae o exemplr dos defensores do Lageado e tereis ennobrecir.lo
a farda que vestis e prestado o maior ,serviço que a Republica
de vós está exigindo - defendei-a dos empreiteiro~ orleanist.as e do ,banditismo que a deshonram. Viva a Republica! Antonio Carlos Chdchá Pereil•a, capitão commandante.
,
Commando do contin~r.nto do ts• batalhão de infantaria,
na villa da E~trella, 20 de dezembro de 1894. Ao cidadão capitão Antonio Carlos Chachá. Pereira, commandante das forca~
em operações na zoria colonial do Estaodo. - Cumpre-me communicar-vos que no dia 17'do corrente, ás 10 horas da manhã,
.tendo noticia que a villa do Lageado ia ser atacada; pois que
o inimigo, . em numero de 110.0 a 500 homens,. já estava atra •
. vessando o arroio Forqucta, , mandei immecliatamente. reforçai-a com um piquete de 10 praças. Duas horas depois, tendo ·
ouvido descargas de fuzilaria na direcção daquella villa, ,para ·
lá. me dirigi com toda prestez.a, com uma forca do meu contin- . ·
gente, composta de um offi.c.jaJ inferior c vinte e uma praças.
Ao c)legar na picada dos moinhos, já nos limites da .villa, en- '
centramos um piquete de cavallaria inimiga, de uns ·vinte homens, mais ou menos, que disparou aos pnmieiros tiros do~
nossos soldados, deixando sua senl.inella avanc~da: uma car&bina Chassepot. Entramos na praça, debaixo do fogo do inimigo,. onde ahi se achava co_m sua forca. sustentando o" fogo com
toda· a oalhm•dia e brtwuJ•a o intrepido alferes em com missão
Joroe Joaquim da Cnnha, com.mandantc do, destacamento do
28• batalhão de infantaria. No sobrado, situnô'o no meio da
p1•aça, ponto de concontraciío das forcas, defendiam tambem a
villa, com heroismo o dedicacão muitos -cidadãos e a guarda
municipal. Com a minha forca c a do alferes Jol'(le avançamo;. a pa?.so rir car~n ~ohrr: nlu:umn~ casa.~. onde o inimigo se
havia entrincheirado e que abandonaram devido ao valor dos
nossos soldadns, que mostraram o maior . cnthusiasmo Pllla
cnusa df1. Republica, ]'omos assim repollindo Q inimigo at~
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algumas quadras i'óra da villa o como lovavamos infantaria o
não so podiJl perseguir ú maior distancia homens a cavallo,
re~olvi volt.ar ao quarlol, s~fJ'ron~o a forca sempre fogo ininugo de alguns pontos ma1s retirados, Fiz descansar meia
hora a iorça, cmquanto esperava mais dous cunhelos de munição .que tinha mandado vir da Estrella;· e depois de molhar
municiada~ ·as praca~ mandei um piquil'Lc llo cavallaria1 com:.
posto do praças da guarda municipal e de alguns cidadãos
sob o comm.ando do alferes Jo1·ae, e um outro de infantaria,
de 20 praças, sob o commando do alferes em commissão José
de 4ra~jo. Seixas, afim de irem o 1' pelo flanco direito do_
~e!111~erw, e o 2" pelo flanco. es9uerdo, desalojar um piquete
-mimJgo que constantemente faz1a fogo para o sobrado. e fiquei com o restante da forca· em protecção á praça.
O ini!lJigor que estava carneaniJo por delraz do cemiterio,
tendo no mterwr do mesmo uma pequeno guarda, ao approxi-.
marem-8e as nossas l'r•t•ças, l'ol deixando :1 posição que occupav~, tendo sidt;~ ,dous homen.1 .de sua ·g1ta1•da mortos pelo nosso
rnquete.
. .
.A nossa. força foi perseguindo sempre o inimigo, que em
.começo offereceu fraca resistEncia, abandonando no campo iG
armas Miniés, uma Comblain e mais seis cavallos ensil.hados;
te.ndo o alferes Jorutt. na perseguição que fez ao inimigo, perdtdo. o seu cavallo, morto po·r dua.~ balas; De volta a forca ao
quartel, ,já ao escurecer, não houve mais tiroA 4e DOnto algum
para a praca, tendo, ao que pareM, o inimigo se retirado de
todas a~ r.osições que ocr-upava. !"lo dia seguinte (18), pella
manhã, mandei um piquete de cavallaria, sob o commando do
alferes Jorge, fazer um reconhecimento nas proximidades da
· villa e este official · encontrou, com effeito, .um acampamento
. -a pouco mais d-o 114 de legua. de distancia, em que havia gran·
de numero de bawacas ·armadas. Como lhe ordenasse que
usasse de t:oda a prudencia e procurasse evitar emboscadas,
elle, ao ver o acampamento -o suas sentinelas, voltou ao quartel, pois constava estar o inimigo· acampado muito perto da
vi) la. Emquanto estudava o .meio de fazer· retirar o inimigo
acampa.do tão proximo, soube, algumas horas depois, por algumas p1lssoas, que elle havia passado o arroio Forqueta e depois o rio Taquary, conduzindo· grande numero de feridos. A's
2 horas da tarde, tendo chegado o contingente do 28• d'infan•
taria sob o commando do alferes Dutra e não havoodo mail
noticias do inimigo, ·regressei com o meu contipgente para
esta villa, São dignos de louvor pela actividade, valor e coragem com que sempre set portaram o alferes José de Araujo
SCixas, 1" sargento Heitor Pereira Maciel, ambos deste cpn- · ·
tingente e furriel do contingente do 28",, Octaviano da S!lva
. Santos. O al{e1•es 'Jo1•ge Joaquim da Cunha muito se distinguill
pela b1·avtt1•a, denl!do· c carauern cJe que é dotado, bastando para
prQva. destas qualidades que .rnutto lhe hom·am o facto de, dts·
pondo de tão· pouca gente, b1•iaar com seus soldados na pr~ça
tL pc·ito dcsco~~rto cO'ntm. ·intmiaos emboscados e .tampem m-.
cuf,i1• no t;spvr!to dt~ seus comm.andados e dos cidadãos . que
pcom·am m"mas. em defesa da Repu.blica o valo1• e a con{tant;,"
quando apenas lhe restava mn cunhetc de ~artucl~os que 3d
·tinha mandado abrir para defender a .local1dade con(1ada d
sua gua1•da. -As praoas dos contingentes do 1_3• e 28" bata!Me~
portaram-so com ndmiravcl bravuro. -o hermsmo ,,
.. ·
,
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. Os muitos cidaqãos que pegaram e:m armas e juntamente
a gu~tda· •rrill~ic'i~àl' ·~llq~eqa yil\S:· •e .m~is. 'quatro ·~r~cás, desta
~e.l':'am, proyas de"~~*' valo~. e· pa~r10t1smo:!'O· inimigo· muiC.d
~uperw~·~~:' lt'U,9,'ho~ens', at~~:c,o~· a vJlla)'~o·I.ageadó :aé 1'i2 hora~
rnâ1s ~~ ~~~~~s, e apezm:··~a'ro~on.~ec!da ·' ·b1·dvii.1;a •âo al{eré&
Jm·ue riao poutio esse 1'offlclai ev1ta!', 'pehi ·pouca forc~L" cte· qu·e
gfspúnnà:,' o· sa'qbtf ua' 'pharillacia! ,do •cidatião ·lleirihol'Anton;
qúe 'é t'limbom ·nr;iJnte'·do' ·correio .. 'Te'ntio· sid'óao irib:higolréchas•
sái:io··cte' toao:s· as suas· posicõ·es, ·sof1'reu grande •'desastre;' pôis
té\ré' m'a1lr dê'il2'·n'iortos, contando :élil.lre estes''o yi:nerdl '·Trin~
dalle, ·~c7ient~-doro1ú:l'Espiriti:ioso dll·'Moraes, capitão•'J·oão' Pc~
tjuerio 'c''um '11'/àjbr"e 1al[e'res· d'esconh'eci'dó.s;t e Iavóu griindê nu:.;.
rn'êro · d'e ~e'ri dos;'·iier;unqo: ~oaa Infbrmaçõês: Das' ·nossas 'forcas
temos •a' lami:nitar·•a· ·mi:lrte db' diéti'ricto''cidadíl.t'i' capitão !:IDmilio ·Garrar'a;·com'mandantii ·M·vapor' '«Arro'ió'>do•·Meio:t/ilillio' 'da
eSqüadra 'da guard!i' municipal :cto·'Lageallo .Manoel tourenço do
.•~iidr'áde 1l' soldado 'do"nieU·:contingente·Luit. Carolino,<Tivemo~
feridds" o· àlt'eres ·.A:dolpho \\:lard; , sub-intendente do· Lageado,
S!iHiado 'cta ··güarda lmu:n'icipul' da mesma· villi!: CandidO"•Cesario Flores, unspeç,adà ·do continr;çnte do 28• 4d'elino A!Ve~ 'dos .·
Passos A soldado do mesmo contmgente. Avelino· Eustaqu1o ·da
S'ilva; 'os ctüâe~·· tiZ· segufr pàra:' Pdrtõ'· 4\egre;·:arim·''de ·serem·
tr.~t~ª~r· rio· ~a,s~Wa\"'*I~ita~;· ·vis~o' •éor~~o· ··a ~atür,S.~.\\·· de'·'seu.s
f.er~mentos reclamava ·o ma'ior ·cmdado'·para a' conservação· de
áüa's "vida:!;". ' M'â'is''imra 'véil"triüirii;illbrl' 'a•iCiiüsa da' 1Higalidailé'l
Vivii a"Re uhHca! ·sa\.id!f e trà't:ehlidade. '.A:àslgnado)':'~e'rcúlâ~
ilo'AugusrE· <:\oricalves "'da R,óchít; ·'terterife êdmmaudànte'~tr ,q;~
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Endereço: 'Alferes J:orge -. Relembra.ndo dat.a ~~.o.br~··
oamos ''brava· 'snld\l'liO· repühllca)lo, ·glo,rla· ~xerc1~1? " . ..10.~~1,.
&iüã~'es: ...:::...Kàrlliil;'',J:.:.'l:f'iraUio • .:_e,uJt,ro.···. ·' ··.· .''
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· Con!'ingen'te do 2s• batalhão Cl.'.infantaria. Parte. Ao cidàdão 'cítjlitão: 'Antonio•· qarlos 1 Gha-cbâ ::P,ereir,a.: :l':ló ·q!a ·'i7,"'â~
. i·i," ~ l2'ho~s, pouc,o 'mal~ 'ou•menos;:tlw·'nohcl.ll q1J.~ :!Jill~ ~er!e
tlolumna'idé ·revoltosos;· •composta··dt'l 400 a'·500'>homens, trans• ·
;púnliâ''o ri'o tlenominado '«Forqueta,, -atim ·de atacar'-~o· contbi'- ·
gérit'e ·sob· 'II'\ eu· coriimando, composto de ·21),·p~ªé~s, aqui''éstà._,
cloiutdli' em··a~feSo/da' villa. Momentos depois'rece~i um ~ref.or
(io':de·:: fO bom'ens; •que mll foi enviad,o· pelo 'cidadão· tenêntl>
Hilriítilaiio, 'cdmmandlmte'' da ;guarnição• ~a Estrena: Fiz 'éntão
guàm'l!ce'r'.as' 'en~radas•das ·ruas· por·.quatro homeifs algünias''e
oú~raifp'ór tiinéOi •travartdo.:se ·ao meio:· dia :renhldo :éomb'àte·; ··
A's 1'2' horas'" :o· ···cidadão "tenente·· ·Herculano, .·coriimandaíitil'' '4'o .
ctiiitiilgênf.if'do' fa• ·ba:ta:lhão. d',infan~o.ria::·y~ilf êrii' miri~·a· ·p~o
f:eêção''-'é'ófu' 2'é praças de~te. co~po; a~summdp !less.~ ·m,om.elltp
à' direcéão·'do ·combate,"E' 'd.e·meu dever:t;Jec!a~~t-vos que•~o·
das'iasjiracils ·soh1'nieu ·commando port\).~am-se. com· lnc.rtv~l
Jleroisniol :~campamento na•·villa do··:f.~gelldo, · 2.2 ·~e deZ'em~r.o···~e' ~·~9.4~·_:·~~ssigna~~) ·~orde·· Joaqutm ·d~·· Ç~~~: ~\~~~
em-~commissu.u.··•'':. ·1'"·· 1.:'l .... , . , ,, .~
.. · .............. · •.• · ·
.A · •
. :.
L\ :.,..
, ·
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ALLA.sladn ·~- Nós abaixo assill'!1adns, moradores de longa

data n'est'ri·'vilta;· att.cstrirnns; ·m'u ilv 1espo'ntáneillnente, ·e· só •em
lióhieilar;êm '-':Fvcrdirde ·dos· factos," dé •qué •fnm·os 't'estemunh'as
prcS'Cnc.~aeil; · flt.tb;· quaJ]d,n. •ain:da ·lav_·,·~ v~ ·accosa, · snn~uinolenla
e"morf.Ifel'a o: J•evlilucao' que ·talou' ·este' Estado· -do Rto ·Grartde
do"SLJI~' de'·Mrte 'a· &H. de lésté a' oéS!.c,' foi,'no ·dia 7 de ·dezembro c(e 1804, esta villa do ar;eado at.acada pnr uma liolüm'ii·a' •fedcràl'i'sta, 'forte' dé''t,OO· a' ;(}O· revolucionario·s, 'bem ar_madns e· móni:ado's, ·seiido,''imtão,''a 'populac!l;o, 'h'erolca, 'denadn,
brava e int.rcmidamente defendida p~ln 'alferes'· em :cilmmissão
:Jorge J,oO:q\iiniiJda··cnnhll,'''qu'C; •habilmente,· dispnndo·.•as 20
praças ·'do '•destacàinerit i:l 'sob séu· •vallii·ilso' 'cnminandn'' e • per,..
tenclmt.es an 28~ batalhão de,infantaria.e'mai~ :N';do· t3• b'a. tálhãil'' da :mesma 1ariiia','' cllegadas"tni1rrient.os antes' da:' Y:illa ·da
E~t.rella. · nn~ · pnnfM mais r~t.rafr.J::irn~ P nmr.ncadns-/ 1 mnlt.i-pli~
cando-se em ar.t.ivas e certeiras 'providencia~ defensivas, offereéeu:· com 'esses .·3o liêr6e's;· a 'm·ais .. dést.emida;·· ·iJidomita e
efficáz · résisf.en·éra·· ã''riuhíé'rosa êol'ú'mna inimiga;' interceptan. do-lhe a marcha do avanço e impeC\indo inteiramente'' qúe
ross'e o icentro ile:sta•'villá invndidO"pelas forÇaS' d~t·mesma co~
lumn'il., nas quae5 Odit'ó''alfereg 'Jorge Ós''~eus 'bravos commandàdos, 'sempre ~ncorajados"pelas ·exhorta,c.ões patriotica,s e
pelos act.os de herOismo. reveladora~. ao mesmo· t.empo, de not.avel capacidade .guerreira;·:tactfca· e .rstra:tegica deste ·seu de'nodado commundant.e, produzira:rn baixas bem sensi'vêi's; p'or
meio de um fogo c•lrradn, · vivissimn; · 'convergent.e'' ê 'nutrido,
alve,ian'd·o os m~smô~ adversa rio~>' t.antêi 'de 'frenl'e, · como de
flanco· ~·Tep'elliildo·-os õ .. cârg'a' de bayhnetas dós pnntos ·mais
ameaçados. tndn isto, desde· ds lo hnras da. manhã ·afé ás i 2
~a ta~de, hora 'em ··que-chegouo então tenente. Hercul~no Au. gusto ·yon~alv~s da· nocha; .qne ã Jrent.e de 21 · pracan:jo l:i'
bat;alhan, partira da Est.re\la:, vmrtn cnllncar-se ao ··lado
dós
~ 1 setis · bravos· ''camaradas;· 'in trepii:Ios defen·sores de'st.a viii a.
,':
•,• '•·'' • r
.... ·:_,'
.
':
.· ", ··•· · ''
I ·o:·
..
..·.. Ériti'in; ó"alferês Jor'gé .Toâq)iim 'daCnnh:l; de acéôrdo coin
o te;ne~~e ~e.~c~l~n~ .e S?Ppri~do COI}! a mu~ici'in· de giJerra
traz1da ~nr. este- nfftcial, o~ seus valoJ•nsos anmmandados, qua
ést:áv·am ;'qllnsr exjlÍítl ~tos 'd.e~te indispen~avliJ reCÍl!'SÓ," 'orgaliizt'iú"'c'i:íril 'elles· um·"piqüete'·~e· cavallO:l'ia "e t.otnarictn a ·'of~en
siva, ·seoürtda'do 'pnlá~ o\lt.ras· forças ~ri' dit.n' tenente l:lel'culano,
encetou a ·perso!lln içãn do lnlmig'o, · rlesalnjandn.::o' de·pnsiçi'i\1 'er11
. pi:iMcão até ··mui'to ilt'ém' d'esta "viU a; causando mili~as ·bai_xas
no mesmo' infmil:o, ··que teve'' 32 'n1ortns;·· muitns"feridos, inclusive: o·'seu·•iintitulado· general Trindade e cujas forças des,baratadas ·e··•espavnrldas .,transpuzeram ··o arroto Forqueta· e.
em segt\ída: o 11io .; Taquary·.'' •·,.c,,..,,. '.
·
·· · · · ··
· Em ·àbimo . do tae·s· factos de valor e herotsmo e em nome
da população desta vi\Ja, aind.a. hoje·· ag'radeéií:Ia ao alferes
Jorge· :Joaqulm da Cunha;' a: cujli c'orar;em; "ealrha·; sangue frio
ê iriilomifa 'b'ravurn; á sua mui'131P.vaáa capacidade militar; deve
a fel icidade do ter-se livrado de tremendO'' é 'imminenfe ·mas-~
s·ncré' de· um à" forte cohimnã adversâriO., passamos O' 'presente
at.têstallo, 'ao' qiJal' danih~ 'to'do· vn'lilr 1mnral;- cívicO e .iuridlco,.
afim' dá'- que possa :jmidúzii' 't.odn'sns fiffeif.os legaesF quer: em
· lliÍ\ls·as "nu .:a<'.t.ns 'PnblicM'·:dn 'adminis~rnciío•i.pnlit'ic:a ct:o paiz,
civis ou militares, promanado~ doR·lcg'it.imos· org!ios'de:sua~so~
I (\
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J>erania, quer e~ cau~as ou actos particulares· e priv!ll:los,
inU.erent.es ·.ao dito official.
·
Lageado, 13 de outubro de 1921. -. Francisco Oscar. Karnal coronel, commandante da' 51~ brigada de cavallaria da
· Guárda Nacional do Lageado. -· Frederico Jas per, coronel,
commandante da 46' brigada do infantaria da Guarda Nacional do Lageado; - · Carlos Fett Filho, tenent,e-coronel commandante do 102• regimento de cavallaria da Guarda Nacional
do Lageado. .
.
·
.
.
· ·
.
· · Affirmo ser verdade todo o exposto, por te!." ouvido contar
I>Ol" diversas pessoas, ,que, como patriota, tomaram parte no·
combate referido.
'
·
. ·
.
Lageado, 13 de outubro de 1911. - Joo.o d'otiveira, te- .
.nonte-coJ."onel commandant& do 101• regimento de cavallaria
da Guarda Nacional.
' .
Affil"mo ser verdade, poJ." ter presenciado actos de bra.
··
·
·
vura ·referidos .
. Lageado, 13 ·de outubro de· 1911. - Amelio Alves. de
Lima, capitão da' pi' brigada de cavallaria da Guarda. Nlici.onal do Lageado.
. . . ·
· ...
.
Af.fil"mo serem verdadeiros os· termos do· presentto attes- ·
tado, por ter as&istido o J."efel"ido combate. .
·
. ·· .
· J,ageado, 13 de outubro de 1911. - Nicolau Petry, delegado de policia.
: .. . .
, ··
· · ,.,
Affirmo o mesmo; data supra. - Capitão Adolpho ·
Sclweiner. ·
·
·
· ·•
. Affirmo o mesmo. .
.
Lageado ,13 de de outubro de 1911. - José C. Rodrigues,
capitão dlt 51' brigada de cavallaria da Guarda Nacion11l do
Lageado.
·
.
Affirmo o mesmo;. data supra. - PedrO E11ge'r, tenente
do 10i• regimento de cavalaria da GuaJ."da Nacional do Lageado. ·
·
·· ·
·.. ·
· ·.
A bem da verdade, affirmo todo o exposto, pol." ter ouvido
do muitas pessoas, que, como patriqta, tomaram parte .no referido combate. .·
. . ·
.
· .. · · ·
· ··
J,ageado, ..13 ·de outubro.de 1911;- João Miouel.da Rosa,.
tenente-coronel commandante. do 1.92~ batalhão de infantaria.
Affirmo ser verdadeiro o presente atteSt.ado ·compJ."obatorio dos actos d.e bravura do alferes José Joaquim da Cunhli,
pois tomei parte no·anudido combate. '~ .·· ·
·
. · ·.
. . Lag·eado. Data supl"a .-0 major-cirurgião, João Bapti8ta
de Mello, .actual intendente municipal dO" Lageado. .
. ·
· . Reconheço verdadeiras as fil"mas ·retro de 'Francisco ·Oscar
l{arnal, Frederico Jaeger, Cal"los Fett Filho, João de Olivsira,
_-\urelio Alves de Lima, Nicolau Petcy, Adolpho Schreiner, Jostl
C. Rodrigues, Pec!ro Euger, João Miguel da Rosa e João Baptista de Mello, dou fé.
· ...
: ,•
•.
1
Em testemunho· da verdade (estàva o .signal publico) •
Lageado. 13 de outubrct de 192i. - .Q ajudante do notar1o,
Alva1•o da Costa Mello.
··
· '
··
· Nota -. Os documentos originaes a que se refere o pre. scnt.c impresso. estão em poder da Secretaria ·do Senado, 1 Esses
documentos foram publicados por ordem do ,illustre Relator
·do orçamento da 9uerr!l, no Diario Oflicial, de 27 de dezembro do anuo pt•oximo fmdo •I
• ·
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A ·Co'mmissão ó favuravel •COm a sr1suinte sub-emenda:
«Em Jogar de fica considerado promovido, diga-se : 4E' ·o
Poder ExecuU.vo autorizado a promover.» ·· · ·
. 1 · ··.
.. ··'
•'

·~

N. 71

Redija~se da seguinte fórma o art~ 345 do decreto nu·mero 15.635, de 26 de agosto de 1922:
Os ministros do Supremo .Tribunal Militar e procurador
gerat · gosarão de 60 dias de férias, durante os mezes de fevereiro e marco; os auditores e promotores terão direito aos
mes~qs .dil1§ de férias, por aqno,' sem interrupção, porém, da
admm1stracao da Justiça. · ·
· . O Supremo Tribunal organizará\ para. o effeito dí1S férias
dos auditores e promotores, a tabel a necessaria.
.

Justi{icaciiô

·.

A. emenda COI;J.Signa uma ·providencia absolulll.tllente uecessaria. .
.. ·-· · ·
.
. Actualmente cada ·ministro e o procurador gerai tem direito a dous mezes de férias que podem gosar em qualquer '
época do anno: ara, para que nquem no .'Dribunal juizes em
numero de deliberar (cinco) é preci~o que não entrem em
férias mais de tres, o que importa· dizer que. durante ·seis me.zes o Tribunal não póde se reunir completo com seus juizes
..
··
.
effectivos.
·o resultado natural é uma certa vacillacão, o mesmo
desaccôrdo na jurisprud.encia.
·
Durante seis mezes o.~ Tribunal fica reduzido ao· .numero
mínimo de ,juizes, e portánto, a falta ou impedimento de um
iuhibe o funccionamento do Tribunal, até que se convoque um
· . substituto"
. .
·
.
'
· ··Quanto ao procurador geral, niio tendo elle substituto e ·
preciso, ·cada anno, para que elle gose férias, a nomeação de ·
um interino,· que é· feita pelo Presidente da. Republica.
"A emenda .traz economia, porque: evita convocaQão · de
supplentes quando auditores tiverem de substituir ministros em férias.
· ·
. · Sala dás sessões, 22 de novembro
de
1922. - 11•incu Ma-.
•í!i·.
.
.
chado. . ..
.
.~ A Commissão é favoraveL .
., n

N.

n

,.
'

. Ar!..
·Picam cquipn.r&tlos aos serventes da Polyelinica.. ,
Militar em vcucimcnl.os as à~sinfccladorcs da lloJyclinica Mi~

litar, .corrigidas a respectiva rubrica c· tabella.

Justificaçao
Trata-se sómentc de tres desinfectadores que actualmente percebem 135$, quamlo o~ s.or\•pg~o~ 1oom ~·cncio1cntos
• ·§·.~:YPl~~m r..
·
tá

,'1'
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de 18Pf000. E' ju~ta 11- approvação. deste emenda, pois se trata
de füncciôharios
süjerto's
a·'mo'lestià'c·ontagiosâ:·
· ··· '"
1
:··'•i:t';!.''"•':.'t jll'.·•l"""'·' '.•'
·'!>,
~~.
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chad~~la das sessões, 2~ 9~ d~~~ll!PFP ~.e ~?~2 .. :-:: lr!~~u ~~~·
A

Commiss!io é favoravel..

..,_.

. ~.

7~

Onde convier:
· · Art .' · Ficam e...ten~ivas Ílo ex-alumno do Colle~o Mi-·
lit~t'9e~t~ ca:p~~-aw .J3rnj~i#ip.''!fe''OU:y~ir~· ~!lnqu~i~, as, 'disp·o:.
· siçlie~· 'c:o~~tan~ef!!9: Pà.tagrap~o ·tin!~<!· ao ·~rt ·; 1.":' do: decr~to ·
n·.· '2·.'369·'·de:'~'de 'Janeiro de f9i'i, confanélo anL!fUJdade da
~:~Agll J,;~~ .fe~~iJ~rito~~f:l::~:8~&~!3~ ·~\fllfLQ: ·po_r,. ~; f per.:
.~::'·.~-.~ .. ·..··:=,<,~!

.-:·

.'"·:tr::>~

..

(.;

.

. A presente emendá, •1ue tomou o n. 79 no orçamento da
. ;. rra.," parà. 6 'exàrciéiO''iie 1'1!2lÇ teve par~cer i'&VOI'&.Vel da ,
Commissaci de ·Finanças do l:lenado, sendo approvadn a su:a· re·~
d~ãlffinál' 'ê, aitidfi;· ae 'üis 'ulanLida 'ol' e~La"mesnia Uommis~
sAb~''coirfo·rme iiéü"' arlc:er· publiciad~ n." US,' de' 3 · de agosto
do'·'9orrente
·aimó·:'
~'' .. ·· ··.. ·· ··•· · · · ·· • · · ·.. .~·· '·. ··
: •. :· :'1
'11:·:.·

.. -

;··.,.~·.~

~S..~a

~·-

Po.mPJ~~sõe~, 27' .4e d~~~mJ>!:o·.d~ 1~22.

.!ias

M!lC••"P.o..
.
' . . ~.:' .,_

· ' ·· · ....- . ·
~~ .po!P!lli.~~~H ~ f!!-VO.f~Y~:
'

·

'

··

·

.

·

-7 •!r~r~eu
·
.

·,.

.

.

)

n {

N.

Yerb~ 7~:

·'

•

.
··
'
Pela· sêsl1inte tabella substitua-se a· dos hospit~ea .d~ :·
Porto. Alegre, S~ . Paulo e Juiz de Fóra, eleva<los !i' hosp!t.aes
dé, .i~ !)llêW pu 'di'y~sid~ar~o~, !:lé' con~o!'jxljdade .cóm o' '.âr,t. ,i.9~
agz~~~~o ~~~!fs~f-~e ~~~~PP ·~,om ,q ~Mrehç, ~ / ,1~ ; ?39! ,q~. ~J :~~
~: ... Em ·p~~io' A;tegre, Juiz de Fóra S. Paulo:
Ve~ba
~·:
.
li: .. ', :.· •
'
3 directores, tenentes-coron~js medicos: ·
3 vice-directores, majores medicos:
6 chefes de enfermarias, capitães· medicos ,
6 auxiliares, primeirQs tenentes medicos: .
•
t encarregado de pharmacia; m·a,ior nharmaceut.ico:
2 encarregados de pharmacia;: ~apit!ies pharmaceuÍicos:
ceuti~ot~~~l!,11r~~ .~!! p~~rPJI!-~i~, ~~i~.e.ir?,~ t~ne~~~s ph,~,rJI~a- ·
•... ,....
.
. ..
.,.
3 primeiros escripturarios:

e

;

U"denado .•

Gra~ificaQilo

I
I

I

I

O

I

I, I

I

O

O

o o

O

O

0

I

o•

O

o

I

I

I

I

I

o o

I

I

o

O

o

I

1

4:00:11000
2:0001000
. '

'

-~

"

'

tS:oootOQO

I

J

'

•

SESS.~O EM 30 DE DEZEMBRO DE f922

'

'

.·:

... :

..,

3 segundos escripturarios;
'
. . .'· ·...
Ordenado
;· • ·....... : ........
.
f 'j" ' ' ' ; ; ..
'
Gravl
léacao . . . . ........
'1- ! •

••

~

' ; :· • ' ..•

i: .'

..

'

'

..

.,., .. '

3:600$000 '
1:~~0,00Q

16:200$000
. ': ;:1,.,)..1'

,,

3 almoxarifes:

• ',1;

Ordenado . . . . ......' ....... :.
Gratit'icação . .
............ .

5:600$000
2:800$000·
. ;·• ....
'

25:200~000

2 :ti66$666
1:333$333

12:000$000

,

~ . .i

' : ... J

3 fieis:

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

'

.-1· .

Ordenado . . ..... :. . . . . . . . . . . . 2 :800$000
Granficação . . · ............... •.' 1 :400$000

12:600$000
.. '•
'

I

•

3 cozinheiros:
Ordenado .
Grati!'icação

•

•

•

•

•

•

•,.

o

••••••••••

•

•••• o •••••• o ••

1:066$667
533$333

..

'

t~'

~

•

··' '1

'-;··;

••

' ·'

'

'
.,J;•

I

,'-'

.':'.

~.'

.,.,,•.;;

Ji :~80~.90!\
...,....

,

'

.. '.

,.,

·,'·.~
.. .\

. ;···
.·: '~.';:·.:

. ;.t:;

..

.. :·::.:;
.
'·

-·

~·t

'·'

,·'"':_, ··,;

c1a~.se :

,•

Ordemldo . . ................ .
Gratificação . . ·. . .......... ; .
..

7·.

·· .. :·.,:

2:640$000
1:3208000
. ·•.·· -····· ...

'

'

. ,.' .. ;.r;

'~·!

Ordenado . . .. . .. .. . . .. . .. . .. 2 : 400$000
Gratificáção ........... ; ... :. · 1 :200$000
6 enfermeiros de 2•

......

''
. ·.,1,!,

_,. .

3 enfermeiros de 1• classe : .
• '

...,,,'"L,
.•:

_

.,. !'
........

Ordenado ................ ~ ..
~ratiftcação . . . .. : ......... .
•• , ,;J ' · '
'•'·.'
'
'
"

•, ..

_);';

. ,,

4:800$000'

· 3 em-ermeir()s mót•es:
•

.

.

::1 porteiros:

..,_,.

2:160$000.
1:080$000

19:440$000
,.. " :: '' .

· · ll. enfermeiros ~o .3.• classé:

.·

· Ordenado . . ........ 1 • .. • • .. •
Grat.ificação . . .. .. .. .. .. . .. . ..

i :6808000

· 840$000

24 serventes :
Ordenado .
GratificacAo

........ •·• ..... .

• ••••••• o ••••••••

:1:080$000
540$000

38:880$000
!.84:920.000
'.'
.'

, .•.

......

·~;·~','~('

'

,.

.... .. ,

.,,,...,...,...,.,,...~··~·

•

;

'

·~

/

. !

•
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ANN;\ES UO SENADd

Justif"icação
A consideraciio de que os rcferid.os hospi.tàes foram .ele~
vados de categoria sem que as tabellas fossem devidamente
alteradas, como se prova com os elementos junto·s, .justifica a
necessidade de adopção desta emenda.
Sala das sessõ.es; 25 .de dezembro de 1922. - Vcspucio de
Abreu. - Carlos Barbosa. -·Soares dos Sanlol..•.
·
(As tabellas serão publicadas depois. )
· A pommissão é favoravel. .
N. 75,

.
A' verba 9.', accrescet~te-.se o quàntitativo neces~ario para
[)agamento aos amanuenses do Exercit<l de dria·s etapas, c não
uma, como, por engano, figu11a. na referida verba.
·
Sala dae Commissões, ,27 de dezQm~rp de 1922. - /l'incu
Mac·llado.., .
<
· ·
. ·
.
,(

..

· litstificação

. .. . Os amanuenses do Exercito são praças d.e pret, con1 gra.
· duacão de s'ergenlos, isto· de accürdo com .o parecer e resolu. ção do Ministerio da Gue·rra.
.
. .
·.
Todos os sarge.ntos do Exer·cito percebem duas etapas o
. os amanuenses tambem as perceberam sempre, até 1920,
quando, então, deixou· de ·ser ·consignada v:.erbO: sufficienVJ
· para continuar esse pag11mcnto, sem que, no entanto, ·OS .mes~ .
j mos perdessem o direito que .J•hes assiste a essa &Jgunda
etapa, 'tanto assim que Q proprio Ministro da Guerra indefet·indo petições . dos interessados que reclamaram esse .paga- ·
m1mto, limitou~se a declarar "que indef.eria esses pedidoe ~r
.. não ter o orçamento consignado verba para tal fim". · Não. ha,
pois. razão pllll'a que continue tão clamorosa injustiça, e ..é
.iustament'e isto o que a emenda visa corrigil'.
.
· · .
. Dir-se~ha' qu·e, aos amanuen3es cto Exercito foram, em
1919, "mandadas estender as vantagens e regalias . de que,
gosam os escrev{lntes da Armada", e por isso, tiveram 'os ven~
ehuentos augmentados. Mas, em face de~sa disposição· clara e '
·já distinctamente interpretada, .elles não perderam o direito
. ás .duas etapas que recebiam anterioremente, uma vez que se
, teima em· considerai-os como earg.entos. E, ~ assim é, o 'direito dos· mesmos subsist::~ mais ·:ainda p.o1• ·não ter· sido a
lei n. 2. 290, ~e 1910, revogada até ' ho,j e nesta
.parte.
· .
: ·- '.' .
.
Sala das Commissões, 27 de ·dczembr.o d~ 1922. - li'incu

.

.Machado.

.

,-

'

·

.

· ·...,,· ·

'

A Comrniss!io acceita a emenda.; ... · ·
N. 76.

'

Justificaç/J.o

Níi.o. ,se trata d.o aup;menta1• despeza, . mas sim, tão so·JJ'I~II!~ .d~ ;reguJI:Ir)zAA: !l ~~l!.C~tQiill. d~ :u.m §.e~yiçq quil ª-~ !Oill .
.

I

I

,,
'
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'

'r1

. ·.,
.....
,1;

fazendo desde 1908, sempre, porém, aproveitando o estorno de·
verbas devido á insufficienma e impropriedade das respectivas rubricas. Existindo no Brasil 20 circumscripções de recrutamento, uma por Estado e 2. 345 juntas ·de alistamento,
uma. por município, além de 24 distri~taes no Districto Federal, é fac ii verificar que cada departamento não terá. pm•a. ·
sua despeza quantia vultosa, pois não chegai'á a um conto
de réis a verba que se lhe destina o poderá o serviço ser.
· mantido com a efficiencia .de até aqui. .
·
Os ·serviços de alistamento,. incorpGraçil.o e mobllizaçlio
de consr.riptos e bem assim a estatistica dos recursos naturaa
de cada municir.io, são de incontestavel utilidade para a DOidO.
'efficiencia mihtar, constituindo assim taes juntas a ceUula
mater da defesa nacional,,
·
·
'·
I

Bménda

/

./

•
Os vencimenl;o;s nnnuaes dos auditores da 1•, no Pará; 2•,

no Maranhão; 4", em Pernambuco: 5•, na Bahia; 7a, em Mi!las Ge~aes•. o s•, cm S. Pàulo, Circu!lls~ripções de Justiça Militar, sao ftxados em 21 :000$, constttumdo dous terços. ol"CCenadu e um terço gratificaçllo, e os· dos nuditores da 3•. Ceará; 9•, no Paraná e 12• · em Matto Grosso, são igualmento
. fixados· em 18:{)00$, sendo dous terços para ordenado e um
terço para gratificação,. fazendo-se assim, na· tabella respe.
·
.
·
cliva, as devidM alteraçõe~. · , .
-Rio., 27 de novembro de 1922. -Paulo de Frontin.1

.i

.
Justificaçiío

A emênda vem reparar uma grande injusti~a · de qu~ fõ. ram victimas esses' ~erventuarios · da magistratura militar, .
pr:nclpalmente QS das cinco ·primeiras auditorias, os unicos·
que não tive\'am os· seus vencimentos melhorados, conforme ..
se .verifica das leis orçamentarias para os annos de !919, ·1920,
.I 021,. e. do decreto. n. · 4. 569, de 25 de agosto do corrento· ·
anno.
Esta emenda cita a auditoria> da s• Circumscripç!lo, Judiciaria Militar, porque. a proposta orçamentaria ·.se equivocou, deixando-a com a dotaçllo pertencente. 11. 5• em éonaequencia da permuta que de seus cargos fizeram os auditores
deAsas circum:sGripções, .havendo o decreto que os tranferiu
declarado que cada um consel'Varia os venGimentos oU" tinha
por occasião da transferencia. .
Isto posto, ·perdurando as causas que l•evaram o Poder
legislativo a· augmentar os vencimentos de todo o funcGio- ,,
nufismo federal, nada mais justo do que 'o proposto na pre.sente emenda.
·
Rio, 27 de novembro de 1922. - Paulo de Frontin.,
. Acceita1 ~upp~~jdas ~s pq.lavras "[ia1 n~ B~hi~·~ ..
,,,
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N. 77

.. Á~c~~~ceri~~~e
~ride cok.Vi;;i::
..
. / .
.,,,. _
•
, 1: :· Ai·i .. , .. NIÍ. ·V:.\géh~iâ .desta )ili, •os,,ol4a<'IAos que,
nl,i,!!~em
p~~a. serv)r...yolunta~lamente .•RO .. l):xero!to- ou •forem sorteados
p1u•n: .o serv1ço act1vo, peroeberlio como soldadas· apenas o
sol<lo.
·
·~"

.

"•<'••·'-~·····/.

•i ·.••'•

-

,·.

o•l·

·"'\

,-:('

o•, ,·

·. ~

'.,

-

Ju&ti(icaçao
'

-~

·\ .,
• •.r, 11rA~~~~ifl!'lLiicima: 'lDPPB:;~;,pomo .n~C!lB~I!ot;IJL
;!-~l,J~If· u'::'p!:;

!'I

se
, •.

::•f\'•lJ·,

1;;

(!.l.'iJ•

i-1"-' ~.~-:~·~.•j,

p;• ··~;

,·:·<~··.-.1,,·

·PILffl re~Ia~
,éleç(ilraçilo, fe!la,.na •Vilf,ha ~~~•l:deafe OrÇamento, da Jmpo.ftanmà correspondente a 6 6611 hml\~ti~pqué;~egu~dº,,a~.p~e:"
· \'tslíe~ devem compor o total dos soli:lados meorporados, no
correr do anno .
.
. ., . .
·
· · Sala das ses.~ões, 23 de· i:le:ieílthro de i 922. - Carlos OaT;l~ll)l.!rJl

valcanti,.

•

.

·.

·

··

A Coinmissão é :favoravel. ·

·

1

•,

.

··

J-:

~~

N: 7R

o"' I Ít

:·.• ~ ·;!i_.;:\ r··~·)~,q_j\~·fl~- ,l·i·,:. ~.-. 'r;r,~J~· ·=-~~~~ ii·l··:·,!~l;~ .. , .. ,·-~-~· •')·:-~:_
j~ claslie,:, QUe.,traba)hll.iu 1em 1 efiQr.l-

·;OS ·,oitp Í J;UXI!iarest de

plS,iJl~l)f~I)icil.: <le• c;B!!tuohos,

e :A~~e;flictos ,d~f:Gu,err.a, pliBI'IJ.in
de;. escr1pta, .so:>m·. augmento de :desjleza;.rsupprimindo-se oito Jogares de liilxiliares de i• clllaie
das of:flcinas.
·
·
·
· -·
Justifi~'àl;l1o · · '
~ ..oenom:.~ar:"se, .aux\hBI!ell

•

A emenda reproduz materia diversas' vezes já aoéeita pelo
.

"

'

.

..

\

'

,.

'

-

Senado em virtude de parecer fâvoravel da Cominissll.o de
l!'iitanças .
·'~;:,,t$.!118 das sessões, 23 de dezembro de i922. """: I'I'Ítleu Jla.
Cttldf! ... ..... :.,···' •.' .; . .,.. ,.

..

,

,

.

'

"A comlhissii:o é _ravoravéL
'I ~~

•, •

_,,, 11 ;

.:N.

-) •. 11, n•J•·

Onde con'\·ier:

79
''• \

·,, '

rdiii1~;ªR~J:~~jltz~;~r~~f ~~~m;wg:~J~-~d;~~;;. ~~i~~

1

. ·~~ ~~P.i~t~iQt~ '.. 1\lil~t.!lr;.,,Ji!r~z :; R cir~nHriq . 1 Hérj~i.lfu!l,: M. so.~za, ,,a
·PlM'er~nça qu,e -~o r: ver~flc~dJ1. e.nf.re os,, ven~i~eqtos; ;~~ fo-:. J;~Ill.~.P!IS'PS .,.ao. ~el}ffiO ,1!!-lJdlto.;:. e ,.o~··Q~Il .. ltí~11 pC\mpettam-, em
\')~tud~, qo 1aJ!l.J,2,. · ,dw. ,l'e\. p., ,8~ 1, .ele, ~7 d!l 1 d~z~Ipbro., de> i 9.0i . e
art .. H. rutmca 3•, d!L !CJ n. 3.089, de S:de,Janelro· de 191G,
nbrindo-se o necessario credito.
· ··
·
·
1•

·•.:•. ·,§P..I~ <ias 58s~õ6s, 2a .ao aezêffiti~o

" .-1.!zdrade.I
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Justificação
A

óll!:~~~a.~hpfli €,ii .~~rif~~t;~aoJQ .a!~pq~.i~ ~p ~h.

((X, do decl'ef,o <!o

Or~amento

..

s2 ••
(la Guerra. no projecto v·eta,Qo

sEssÃo ~~

3d

oÉ

bEzkM:iifio

í!i!i

oE 1922

pelo Presidente da Republica, e ,_havia sido unanimemente
al!nrovada pela Commissão ·de Finanças do Senado por ser . ·
justa: ,
·
..
.
' ' ' ' • • ' '' 1 ' ·' '
• ''
• ': •
•
'' • '
• .- :
•
,23 de dezembro de 1922. - I!Jusebio aê Alldrade •
. -~ coinmi~são e favoràvei.
~

I

\

Onde convier:
Para a matricula no 1o annô da Escolil Militár· fioarii dilvensados dos exames vestibulares os alumnos do Colleiio
. drr; H que terminarem o cu~so no corrente anno., · .

JusÚ(icat;ão
· ,;.~. .. ·E;~.~!l Q.~e~d~,visa equ.i.P~~r,.,ou,.,m~lhri~.,!sú~âr áájondi:.
,ções 1doR al!lmnos , do. Colleg1o .. P,l>iito .II, .@e se bacharelam
este âii "à il.s dos. ai\.itiinôa do Côll~~j' 1\lilitai' " e. sll.o diê""iíi•
5' ir·.~ ~xâlhé 'êstibülâ 'arii â ~e~eriaâ esc~á; tanto ~iUÍI·
·· . ·~-~~r.\1.:.98 i;irósr~lnmas ~hsinô lie amllôs os. ilisutmbil sãb
. !denticos;, •. 1 ··r ..... ··~, . ,
.
. .. . . ·
· ·. . Cürii r1 · ain{la
~~· a)!!.r · üe oii .rerehdóS iristiiüros silo
os i.i.iiicof J}fiêiiiês ,j:leJllsiito. ~e~uri'dn l'ô aa. ltepriblicâ; além
· disso os exames P.~estii\:lôs rios t:otleg~ô~ Pooro II e Millt&r
tiicin' a.. fuêsmo valor
às áeademias
superiores.
.
. pêrante to.das
.
•,
.
.
Sala das sessões, 23 de dezembro de 1922. - Irinêú Mci-

ai

~

'

cft.ado,
. . .

·

.

•

.~

·

..

,

··~~ •·'r•,

A Comm1ssao é favoraveL

.

~. ·~

.

' .

•

:A'ccrlisll~n hi-s'~ ·:

· N. 8%

I ÀrL
A et~"á ' ;'üíil rier ,~ iàrni'ãó nüriíía ''o'd ~á eJt•
'd' . 'I'. '"~ I.\,. ~m \1 éd-8- .,... ~ .. ' ..o .d. b. .. ,.P , -~m·f, ..,,
ceuer ao · up o '"" e1apa nr 1a 'l.~e ~~rylll .e . ase ao co l"u~o
orcamentario,

i'/!I.J!I.

..
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200_ •
Justi{icf11}ll.o

.

A. disposicão constante desta emonda.tem figurado cm:dl·
versas leis· orçamentarias, como restrictiva áo ai'bitrio na fi~ .
:xacão annunl das etapas, assim concorrendo para diminuir a
verba 9" deSíla lei.
. Sala dassessõcs, 23 de dczcmbJ?o d~ 1922, -- Ca1•los Caval~
canti.
·
A Commissão <í favo,rn-vel,
N, 81

Onde convier:
Art. Os offichws subalternos do · Corpo de Sàude dt) ·
Exercito que tenham .sido considerados habilitados em u.ma ou
mais provll's do. ui timo concurso realizado para preench1mentll
das vagas do prim'eiro posto· do quadro de intendentes, instí~
tuido pela lei n. 1.800, de _4 dé janeiro do 1908, poderão sertransferidos, .. si o requererem, para o quadro de cont~dores,
nas mesmas condições em que foram effectuadll's ·as transfe·
rencias dos subalternos ·das -differcrites .armas.
· - .
Sala
das sessões,
23 de de~~mbro de' 1922 • ...:. lrineu Ma.. ·.
.
.
' . . · ·. .
chad.o, . . _.., _ '
.
:"i

'iustificaçao

..

~-

As condições estabelecidas para à. transferencili dos. ·offi'• ·
ciaes subalternos das differerttes armas e serviços, para o_qua.dro d,o contadores, .si não incluíram expressamente os de saude
· tambem não os excluíram, de onde se col).clue,. desde logo, que
a restriccão .creada neste .sentido. unicamente pela commissãô
organizadora do mesmo quadro de ·contadores, não· e11contra
apoio em disposição de lei,. resultando apenas de· um la~,
mesmo porque não haveria razão plausi'vfll, que .aconselha!!s3 . -n. exclus!i.ÇJ, •por· exempló; _dos .phármaceuticos, os quaes, pór
!'orca de ·suas proprias funccões, além do seu- preparo geral,
ostão até ma.is aptos do que muitos. outros concurrentes, para
o desempenho .do. cargo de contador, yisto fazerem parte doa
conselhos. administrativos dos es'tabei'ecimlmtos: ·em que ser~
vem. Além jisso a inedlda proposta não acarretàrá; por exemplo, o inconveniente de desfalcar o quadró de pbarmaceuticos,
porquanto os aproveiLados serão apenas os que ;foram habili•,.
tados· no._ ultimo concurso .de intendentes (e:· qrié, portanto, já:'deram provas de suas aptidões para a- novaduncc!i.o que pretendem abraçar)- havendo, por outro lado, .grande facilid!Wio
no preenchimento das vagas que vierem a deixar, visto haver
candidatos já habilitados e estar em andamento, na presente
lei, o rcvigoramento ào ultimo .concurso de pharmaoeutioos.
A Commissão é . favoravel, .accresccntàrido-se a segn inte
sub-emenda: a.juizo do Governo, .e supprima-se. a. palavr~
'ultimo,
· · ·
·
·
·
'~~ ,

'.r...

...' '_;

'

2(:)1

N. 84

Accrescentc-se ondo convier:
Art.
Ficam tl&tensivas aos funccionarios civis do Arsenal do Guerra do Rio ·de .Taneiro as graduar.ões mi' itnrlH
concedidas aos da Contabilidade da Guerra, ·secretal-ia· da.
Guerra, Hospital Central do Exercito, Directoria de Saude do
Exercito, Intendencia da Guerra e outras.
.

·:

-··.·-

·r

'j

:--~::~;

'

··.'1.'

•' .:.·1

Ju.Yti(icaçã.o

A I:lresentc ·emenda não traz augmonLo
'

."

..

~-

'

de' despeza, tem

;. 'i

. '

.. ,,
'

'

_-,:.,·

POI' fim .estabelecer igualdade entre funecionarios da mPsma

eategoria e do mesJ:Uo ministerio: especialmente tratando-~o
dos funccionarios do· Arsenal de Guerra, que pertencem a uma
repartição verdadeiramente militar e que só elles ainda não
obtiveram aquellas graduações;
.
·.
Sala das sessões,· 23.de dezembro de 1922. - irincu .'lla-

.. :~
'

..... ~

chado.

A Commissüo é ':i'avoravel, com a seguinte sub-emcnda:
«a juizo do Governo.~ ·

... -,._,

.....

N. 85

.

· Accresccnte-se onde convier:
· Art. . So\11 direito a vantagens peouniarias atr9:,zlldàs,
deve sor contado pelo dobro a todos os officiaes que nao estiveram em goso de licença, o periodo decorrido entre 30 · do ·
outubro de 1917 e H de novembro de 1918.
.
· Sala das ·sessões, 22 do dezembro do 1922 .. - los é. de Si-

'

queira Menezes.

' .·

·

:.t)'
I
.,
·,

'

-'.',.'

·''. :-~'_.,:,:''

.

' ~f

I

O' Ministorin da Marinha mandou contar a todos os omciaes o periódo em Qtlestlio; chegândo mesmo a pagar a esses
. officiaes as vantagens de campanha, e o Miil.ist.erio da Guerra .
teve igual procedimento em relação aos officiaes de artilharia que. ~orviraf!'l· rios· fortes e fortalezas, ou mesmo ~m qualquer ponto do httoral.
·
.
Acontece porém, que offiruaes de outras •armas,·'que. se
achavam servindo no. m'esmn local, não con~eC!'uirnm l!'nRnr das
vantagens concedidas· nos officincs de artilharia, injustiça flagrante que preci'sa sér reparada.
·
, Attendenclo-se, porém, ú situacão que o paiz atravessa, a
emenda deixa ainda em desigualdade os officiaes aue não
foram atf.ingidos pelo aviso que mandou pagar áquelles van'·' tagens de campanha.
·
Sala das sessões, 22 de dezembro de 1922, - José de Si-~
quei1•a lltcne:cs.

4 Commjssüo ó

.:•

··

Justi('lcal;tro
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'_,

..

...'.

'·

favor~vet 1:
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'

;
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N. 86

Onde convier:
,.,,,,
.. . Art.. . . Fica . o. Poder .Executivo.· auto~l:Í:ado .a. nomear
Pl\fa as;.viigas_ d.o .:Pfi~eiro p()sto do quaqro ·dos q~f~ciaes ph~-:
PjacOJ1,ttqo~...do Ex:~~ptto, o~•.. sargerltos com o cpr~o. ile,,ph~rllla~ ·
• ~~a fm~o. nas escql~~. ,off!p,ia,~.~. ou .a ellas..equiparadas, e, QUE!
Já contem mais de .ilous aunos de praéa no Exercito, com boa
conducta civil e milítiir, e mais 'ile dous anricis de servi(ios profi~sionaos pre~tados em estabelecimentos militares.

,.
.

. '

..

Justificação

I . .. . . .~

.. ' •

' ' .

.

.:'
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N. 87

..

.
'·

. Art. ..DUé de officio dos ofr.jojaes que f~eque~t~~oram em
Ul2t, a. Escola de .AperfeiÇoamento·de Officiaes e que foram· ·
attingidos pelo § ..i~ do .art.. 17 deverá Rei' ~iipprimida a nota ·
«S.em .aproveitaiiúJnto:., .fazonüo~se. comtar dll· mesma rn de or-.
fjcio,,as médias.'da. respecthtl 11nnt.a de. a"Qno e dos gr4os obtl;.;
·dos nos ex arries finaes. - Antonio Monu.
·:
.
·
L

í- : ~·

Jú..iti(i'ciiçao .

seÍido nbrisitilrÜi o cursei de aperfêiOC)iÚriento. nil<l -~
q\le os officiaes que .s~ su)ei~anilo áA ·,proyás desse cbii;.
curso; nlio lo~rem o re8ullado almeJado e tenbàm manchada ll
~ün fé de of.ficio; ficando C!Íl situai.J!lo inferior··;~..: daquelles ou- ·
lros aue não entraram ~ara o curso de aproveitamento.. . ·: .
•rambem pelo mesmo ·ruc.illcinio, nlio é justo que aquell6.'
,que. a,Pezar de não., scr.em. ,Qb.rjgad~s a. faze.r o.,.curso -~ o fiz~
i·nm sahindo.:.se ·brllhnn!Pmcnte, nua tenham esse facto constguadn em qua fé rle officio.
· _.
·
· ,
·
E' essa siluac!lo, que procura remediar a presente e.!Jlenda,

Nno

.i~sto

•

'

: ' . •.

À presci:iie eirienrtà: terri. precedentes. em preceitos de leis
orc~inentai'iá~. Ta~s à de n. 3:2.32; de 5 de·.i~~eirci de 1?11,, r~
gulando a nomeàçao para o quadro .. de offtctn:ils dentistas, e
a de n. 3.&.7,( de 7 .e1c janeiro 'de. 1919; .di~poridosol:ite.a no.:.
meacão para ô quadro de officiaes ·.medicas. App,.ovada. qúe
sejfi · essa...em.enda isso ·.valerá .pela reparação .. do damno .. causiidà a àlguris dos inferiores do Exercitó, a quem ella. aprovei~
t.arfi. pelo rr-gnlamento de Saude, que d.iminue b máximo aa
idade exigii:Lo por Jeis anteriores, ainda. que, os ·ampàrasse a
lei n. 2.919 A. de 1'11'14. ·
• ._ ·.
.
· ,
.
·
Vale recordar o que jâ di~pnz a lei\n, 2.232. dfl 1910, .·
danclq.ao Governo autnrizncl\n pára provei' os cargos de. phar- '
maceutfoos do Exercito. E' conveniente mencionar que {diminuto o . numero de sargentos rias condições previstas na
emenda acima,,
· ··
.
·
·
·
~
~ ~· ~ Í
'I '
• "'
' ·'
Semidó
Federal, 23 de dezembro
de 1922.
:..:.. Laurô Sodr~.
.
. ' . : : . I t : ., .
i
. .
' . :" .
. .. ..A <Jommissão il favoravel, co.m. a. seguinte. .sub"emendâ:
csem prejutzo, por~m ,dos _pharmaceuticos. legalmente .hà.bili. tados, 09· ·ultlmo .concursu approvado pelo Governo, em 10 de.
;jàhelro de 1922.~
·
·
'

'

'·

•r. I...
I
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Reanlarhento
da .Esco'ta de Ape1•{e~oamenÚ.1 de (Hficiaes_.:.1920
.
.\ '
' ..
Doa exames
. "l: '

'-•

1

,:,

''

•

,._

'

,:,

I

,,

.. '

,

.,

;'';

,•

,

'
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Arl. ·i ti. O gráo de app1·ovação .de cada. alumno será dauo
;_o,Jla médi~ ai·it.llemetica da~ s~guiilt~s parcel!as:
.
.,
' ,' i.'
... '·' ~' . ''' '. \· . ·,
.
a) conta . do,anno (coet'f!ciente,2); .•. ·•.
'" . ..
.
bJ média. dos;,grá.us obt1.dos, nos exames (coefficiente i). .
. , , d~aragraphl) .unic.o. A conta ,.de anno , se~á. . a.. média .dei~··
sráos obtidos pelos nlnm.ll•'•' durante o arino, tendo em conta
os coetficientes das divers:td materias e a nota especial de
aptidão , ao oom'mando. ... . . . · . ., , · · . ·. : . . . .
. ]j]sses coeffioientes fi 0'1lrll)'ão, _devidamente discriminadoR,
nos prosr.amnias ,de ensino, ·. . , . , , .• ,, , , . ::, · .. ·
.. . Ark i 7.. O1,aproveitamento dos alumnos será expresso .nãc
só nas notas ,ril.ensaes 'cori10 nas- .provas de exâmes por grilos
· áe.,l~:-a iO •. Esses .gráos .servirão . de ,bas.e ,á; classificação. geral,
por me~·.~c!meritq,, ,Que ~erá ].JUblicada i:lo «Boletim do Exercito,
. e no Dwno Offtctoal. . ·' ., ..-.· ,. , , . . . , . , ....
. §. 1.• Os officiaes ctue· nas parccllas. (leltras) .a e b do ar-.'
ligo 16. ob.tiverem médias mteriores a. 3 1\2 serão, imJ!I~iata
mente de.;Hgados; .fazendo-se·. constar.. qe sua fé de of!I'!CIO que
cúrsarárri a.Escola. sem aproveitamento;.. " . . . I.'" ' ..
•• : : 1§· 2.? As· fraécões menn~\\S do, qu~ ~\2 rião .sei:ão CQJ1tada·~
no-Jnlgámento.JinaJ.dós exames; 112 ou maior d·e 112; SPl'an ah.
contar! à~' cmrio unidade; .
'· . . . . .
" ' " . ' ',
, : ,)linisterio, da .G1terra .-. Ao .Sr...Min,istro. da Gue1:ra, ,.o
câpitão. Raul Po~gi, de .Figueiredo, do. !l" regimento éle irifantàriil, ·em transito nesta càpital, ..
obJooí~: ·
,· •
,).'/'
. 1
:o
·•·,
Pedindo por certidlto médias de conta de anno . e exa.
me finàl .. ·, n· :' 1'·1 ' ,,,,, ...
~~·
~(_;,·
... , Sr.. Ministr,ó. -.· ~àra .. instruir.,.um reQluerlmentci, rela~
tivo ·ao .curso da, Escola. de .. .A.perfeiç-Oainento .,de' Officiáes;
P,B(JO a.' v,: Ex.;, se ~digne. mandar qu.e, pór àciu~l\a escolâ. se.! a
pa,~sada. P.or êertidao· quaes. as. médtas, . de mmha conta .de
ann.o, •. do. exa~e :final,.: assi~. ~oiri.o os 81,'áqs <Jbtidos nas dif-,
ferentes provas .e. •QS de. o.pt1dao. de .commando ... ·
, . .. · ·
. ,. ·Achl!Ya-se.;eelladci. noni uma. estanipiltia federai, de seiscliritos réis, devidairierite inutilizàdà ·. com os segi.lintcs . di.:
zeres .:
.
·
.
· .
Capitão Jiàíâ
CapitabFederal, 7 de ,janeiro de Hi22.
Poaoi de Figueiredo.
1 1'" ' \

,·

'I,

1...

··.'

'•

'·;

;

•

.....

11;,"

1) ' .

'·

I

,··;,:•,

••

',..Em cumprimento; ao despacho, do Sr. Ministro da
iGuer.ra de 15 de fevereiro dci corrente anno, · ce~tifico :iíile;
revendo o livro .de registro ·das nota~· obtidas pelos ill•umno.s
o a actl\. dos exames realizados no dia 9 de dezembro do
anno finrln .. encontrei ci seguinte: . . .
.
. · .oCapitão Raul Poggi de .. FiS1.leiredo.- notà. de npÜdão
parn. o commnndo,. nit.o: conta de ahno sétc. Inteiros rioveo6nt.os•e dczeReis millesimos:• exnines escriptos - tacl.içn !\'era! tres, tactiea de .infimtaria tros, serviço em compíinhi~

.

-·

•,'

-,

·.'
' '

·.
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tl'es, ·ligações' ~ transmissões ·dous, a~mnt:nento, seis; J!liédlli
dos groos obtld.os nos exames tres mte~ro quatrocentos e
sosscnla c quatro mil! os imos; resultado final. seis inteiros
quatrocentos :e trinta· e dous millesimos. Em firmeza do
que passei o presente, que vae .por mim assignado e sellado
com o sinete 'desta Escola de Aporfeicoamonta do Offioiaes.
Villa Militar, 11 de marco de 1!!22.
·
Achava-se sellado com duas. estampi!t.as federaes, sendC! 'urna de quatro mil réls c ou.tra· de quinhentos· réis, devida monte inutilizadas com os seguintes dizere~: '·
·
Rio, 22 de inar~o~o de 1922 . .;:...: Coronel Fernando at1 Me.·

deiros.

Sr.

·

. ·

.

·

·. .

Exmo;
'Ministra da Guerra - Apreseni.ado
ao ex-Pre•
sidente Dr. Epitacio PessOa.· ·.
. '
·1
Em todas as boas escolas, de ·frequencia obrigatoria, do
Bra~il e do eRtrangeiro, os alumrios são. submettidos a frequentes provas de- sua applicâ~ão; ·· · ·. . .. · ~ · . . · .
.Assim os estabelecimentos de ensino militar do Exercito e da Marinha obrigam o aln~no a. sabhatinas escriptas. e
oraes e a traballlos technicos ef'fectuados na• aula e no campo,
'sob as vistas dos mestres. .
.·
.
. . . .
:
Os gr.úos dessas provas são apresentados todos os mezes ú secretaria, constituindo uma média arithmetica a conta
de anno, que deve. ter influencia prepoderanto no exame. · . ·
. Nas escolafl. livres os álumnos se apresentam desconhe. ·
cidós no exame; sem que os examinadores tiv~flsem feito juizo
sobre sua applicação e prepar·o. tudo dependendo dos azares
das curtas provas cujo successo depende do temperamento .do
cooaminando, do modo de. argui cão e da loteria do ponto. · . .·
. ·. Não é raro. o insuccesso de um bom estudante a vi cto.
ria de :um· estudante pouco estudioso,. porém calmo, arguido·
com benevolencia e possuidor de um ponto facil.
.· ·
·
· ; Isso.
não
sa
dará
nas
escolas
rnilit~re~ -·- .1'1 r.studante
sem~1 applicacão chegará ao fim ao período lectivo ·com baixa
conta de anno que não lhe perrriittirá approvacão e o a!umno
applicarlo torá conta de anuo alta· que o amparará.
·
Assim um máe> estudante chegará ao ·Jim. do anno com
gráo um ou dous; o que o fará reprovar mesmo que. obtenha
· ,nas provas de 4lxame 4. ou 5 c; ana\og-amente, um alumno de
gráo 8 ou 9 só será reprovado se obtiver O nos exames.. ·
O regulamento da Escola de Aperfeiçoamento .dim aind~
inaior. prepoderancia d conta de· anui'>, .·razendo~a · multiplicar
pelo cne.fficient<i 2 ·e, .assim, um .·alumno serd qpprovado com·
gráo sete pois. a· médm ·é
·
· · •.. ~ 1i
I

:lo x 2 + 1 . ·. 20

....

----3

+1

3

=

21 1 •. ,
_::..:..:.7:
3 '.: .; ..: '

o art. ta do rm;u\amento n. 14.131, de•f~' de abril de
. {.1~20, estabelece que o grão de approvacão . serd dado ·. pela

média arithmetica da conta de anuo (multiplicada pelo .coe-r.
ficient.o 2. o· da média dos exames coefficiente· um.
·. O art. 17, § 1• dispõe que o alumno qúe otiver menos
de ·a :l/2 nas parcelltM a/ e b/ (c:onta de .anuo e média de
'exames) ~ertí immediat.amontr desligado,' fazendo-se· constar
de s·ua fé do officio. quo frequf)ntoul n escola «~em aprovei.
t.~mento,,
·
·
· ·
·

-
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Logo no anno em que foi 'Publicado o regulamento um
alumno que tinha mais de 3~1/2 da conta e teve menos 3-1/2
de média .de exames -.o capiliio Francisco de Mello - foi
· considerado approvado ..
. Nada mais . logico, pois tendo menos de 3-1/2 em um s6
das parcellas, não se poderia, não se poderia applicar-lhe a
regra relat,1va. a quem. tiyosse nas. parcellas. . · ; . ·
-: Em 1921 varias alumnos C•hesaram ao .im ·do anno com·
·a conta do anno inferior a 3-1/2, mas como esse grá<i·era re.o·.
Jativo a uma só parcella il. administraoão da esco!a".'não os·
desligou· immediatamente, conservoú-se matriculados e ·os
submetteu ás provas de exames, na persuaoão do que se nianteria o criterio do anno anterior, tirando-so a média nrithmetica das duas parccJlas.
·
.· · · · · ·
·
· · o peticionaria. fo! estudant'e npplicado '·da praia ·verma- ·
lha, cu,jas tradiçõa~ .de rigor são conhecidas. ·
·
·
·.
Não teudo nma s(; aiJprovação s1rnples em seu ctir&'o ;Ie ..
cinco ~annos, sahiu alferes .alumno, tirando os cursos das tres
armas, de estado maior. e• de. engenhuria, recebendo õ gráo .de
-bacharel em mat.hemntica· r' sciencias physicas. Exercendo .rc. petidas commiAsões techliicas como engenheiro: e official de
estado maior, mereceu sempre o elogio de seus· chefes pelo
. seu zelo, honestidade e .competencia. Aberta em 1920, a Escol~
de Applicação deixou logo em 1921 os trabalhos habitu11es a
que. se entregava no Rio Grande, desfez sua casa ·em Porto
• Alegre, onde vivia com familia-, e vein para asta 1 cidade, que
_,se lhe tornára quasi de&'conhecida, aproveitar os' em,inamentos
da missão francezli, no IegitbilO anhelo de se torn~r digno do
· . exercito modllrno. · .
· ·
.
E, em .suburbio afastado, perto da Villa lllilitar, Sb tnstallou
· eom familia, frequentando aAsiduamento as aulas e dando ca,
.
bal desempenho a todos os seus 'deveres. ·
Em longos mezes de curso o pet.icionario nas provas es- ·
criptas~ e oraes e nos trabalhos do camr,o teve tres gráos 7•
. nove gráos 11, além de gráos 9 il2 e tO, chegando ao fim do
· periodo leotivo·com a .conta de anno, 7;1116 ou qu.asi 8, _
·
E&'sas provas foram, sempre executadas debaixo das VIBtlls
dos seus instructores.
·
·
Submettido ~os exames, o peticionaria obteve IS média
·3,·UI~. ·isto é, 84 millesimos menus dn que 3,5.
EPsa média sommada .ao duplo da oonta .do auno, aaria ·a
média 6,432 gráo da plenamente. .
·
·Esse grão honroso v_iria .. ~orrobo!ar o ju1zu que I!ll :Jl:ooO(:l
Militar !ltl· fizora sobre o petJcu)nario, que nunca fo1 . npl_l..
ficado. . ;~-,. · · ' ·
.
·
·
·,
·.· Entretartto, o ll>f'inisterio da Guerra, aaopl.ando nova intepretaoão regulamcn lar, oonbtderou o reprovado, pret_eiJdendo
'inutilizar. lhe a carreira, de11larando cm sua fé de offiCIO que
frequentou a Escola sem aprowitamento.
, :< . .
· . Reconhecendo a justica das, ponderações do peticio!Jario o·
governo - que quer reprovar. . quem tenha gráo ba1xo ern
uma só das parcellas, no novo- regulamen.t.o ~decreto·n. 15.38~,
de 2 de- marco -de 1922) estabeleceu or1ter1o, novo, determinan.do no artigo t 9 que o gráo menor de i. em gualque,r. ~as
»ro~l! Iml!Qrt.!!rª !la. r~P~.Q.Y!Iono •.
'
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Mas, corno esse regulamento não tem effeito · retractivo,
vem pedir a 'V. Ex. mandar 'figurar na !.Ua fé· de officto a
~édi~ d~s duàs. parce)la~/legilirna e regulament!lr!J!ente; 'isto
e, ·a rnéd1.a do ·seu·aproveltamento na· EscoJa: E'· justo; e· asslf!l.
E. deferimento.
. ....... .
..... · ····~''"
· · Os ex-aluri;lnos da exLincta Escola Militar da Capital Fetleral 4ue foram :ófficiaes da anl•is·a Guarcla · ~a;ional ·e o re. . .JUererPm, s~rüo transfe'fidos üidependerit.e de qnjesquer for..-malida:des para a reserva· do Exercito ·cta prirr:e)ra lihha ·no
' ·, -posto'Jiri1rnediatp, sujeitos, poréiií,.'ao paganienl.a' do sello lia
nov·a·•
.patente.
· ··.
,.: . ,..
. '.
22 de dezembro de i922. - Justo Okcrmnat.
=
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Justif!~~çãv

·.

A medida de que cogita a emenda outra co~sa não é si. não o justo· premiei' que •a esses Jeaes·, e 'esforçàtlós servidora~
)iõrle dar a Republica· que riel'les teve. sempre!, a par· de''seus ,

camaradas que .definitivamente ·se ·incorporarnlfi ao Exercito; o ·
·escol· de'·seuii 'defensox·es em·· todas as crises ·por •ii.! e· tem pas- ...
sado. ·oe·sde~a"implantação do· .novo· regimcn··a,,; ·o momento
·actual, ·através das· vicissitudes por que 'i!B~sr,u ·e· dos abalos.
que soffreu, ·os·~·ex-alumnos' da extinCta "J•~.9co!i\ Militar da
·}>raia Vei'Inelha nem uin ·nioment.o ·sü1uer deixaram de ti'a"~:r-l~e o 'cvricur~o .da s~u ch•ismo e assistir~lh·~ ·~oni a ·e~p~- .· ·
l'!CDCIB de SUa Vtqa: l!liht~r; :e, se llo~e ·ti:>'~ OS poJf,e!J}OS conSI•
deraJ;.;o ·como deftml!vamentr. eonsoltdado "no rot·ação ··e· ·na ·
consciencia dos brasileiJ•os, não se póde 'nega!' r.ue··para··esse
.l'osullado muito cooperaram os concidadãos· qua, afastados da!JUCIW'b~luar,to' .'dâs ~oya~·:·i~stjtuiçÕe~;· '~d ~ervi~o··~cte.~te· PIJ-·
~eram sempre· a 'intell}ge~e.ta' e .o S,lllJ~ú~, gutadod. pe1~~ 11o~r~~
J~eaes bebtdos nos bancos e. nas fllimas acad:JmJras·. ·.· . ' ··• ·
I,· Os· fastos da ~rev'oll.a ·de 6 'de 'sête·mhro; 'dó' r.anudos e do
'.A,p~e· es~ã:o ~peid!! do'' ~s'pjr'ito 'dEi 'civisini>"e. doa ~erviÇos mjli'tares 'dos' ex~alumnos da :Praia Vermelha; bas~~ l~mbrar o que
f~i .a ac.ç.~· ri~' P,l,aci4h 'df :cast1;0 pax:a
itt~~rp.~rnçlí'ó 's,IO'Bra:·· .
61l do~ ·sertões·.acreanos par.a ·s·e·:tur .um{l·.I~~a· ~~··quãQ· Jit.ll.
tem s1do ao pa1z a constanma. rcpubhcana,.:o· :'wnl!mento ·pa-triotfco. e· os• conheciméiltos militares·"ctcsáê-mi•!leo ·de. seus
1

a

filhos.

.~

:· :, .......

··.~:

I·"

1 ""

.·~~

••

·-·

•

·•

'·

·'

···•

· ·· ·' · 'Premin~do os inf~riores do ·Exercito de· pt•imei:a linha
quo ~em haJam, cumprtdo seus·deveres no,serviQO ·aclJVO; con':Jtrl~'-lhAs a 'legis!O:cãó actual 'q'uarido' concluindo' o tempo, a
p~_saa~ni para-.a·.reserva· ·no primeiro p'oslo;o •. as~iín'· lambem
aproveitando a mstrucQão que receberam na forml)ção de uma
et!!icialidl:de e~ucada e experimentada no serviço. das. armas.
'':. (II·a; .. 'qu'ànt" u:·· instrucÇão; ·pasfa' considerar qi.le' 'esses officia"Cs
da· extlricta Guarctà Nacional: a'lérri' de terem· jíàs'sadci :[.elo· ser:..
vl~u··das ·fileíràs, 'r.Ur·sarani· em· pnrte as ·aurn.s~ do est.iibchicl· ,rl1f'TJtn qne era ,iustarriimte · a"e!>'llola., formadora" de' 'offiéiaés;
·.tenha-se rim conta ·o·'que ·sempre foram os programmas ·da Esd'tilil'Militar,'por •mrlit.o~ cnns1derndos ·excessivos;· aS' e:x:igenpi~s
d(st!us ··curbOs 'e' ainda ·mais ·que todos ou ,qua~l .lo~os essr;o~
of~rr.iaes teem·,servlco'' de 'llampanha, e· ver,;sa•.h!!o: !ncllmenl.e
I'JUe .:!t&Ull)l~ 1 fav,or' ~e-1\lp 1ar. oorn··a·,.c.onoessno :P~ll~~~a,' ~~~
·
'
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sobra poss.uem ns predicados exigidos dos officiaes de rcem ma1or escala mnsu1o que os exigidos pela lei.
. S1, ~m ca~o de :guerra, esses ofticiaes fossem .chamados
ac• ~CI'VICO act1vo, é, corto·•que taes predicados provalecel'inm
Pl!l'n S!fR incorp()rU 1 ~ÍÍ.O pois indu!;litavelmente nãa oe dei'.ta:.i~ de ~proy~it~r a instrucção e o t~rocinip que possuem, já.
cor.!Jccuj~s ~· expcr~mentactos; .a med1da agora proposta, al·ém
dl• cc~stltu1r om JU~to px·em1o ao .passado desses oft'iciaes
o~Jtn• çqufa_ não faz sinão. da! prévio cunho legal ao que s~~
l'ln a sitllacap.d~ facl.c! amanha em um C\lSO de necessidade.
A approvaçao da émenrla nenhum augmento trar.IÍ á d.es- ,
p~za, gratuita come( 6. a .fl)nccão 'do official da reserva, quanch
m1o. chama~o no sery1ço, em temp~ de gt\crra ou de paz; bem
ar contrariO. comquanla a exp. ed1cão de 'patentes de official
<I!! ;:esçrva ~~·. primeira Jinba·. não constitua forite de renüa
e br~m pouc~s sejam !fleSm!,J·. os · bop..s e· aptos sarv~do.J:es ·:\
QIJf!lll a !Uedt(ja apro:vCJtn, nao pre~cmc:je esta ·cta c,o!Jran~a ·do
.sr,llo_devJdo pela nova· pat.ent.e.
,. .;.; ·
·
A: .Ccimmissão é fl).vo.ravel.
..
·~··." ..s~rva .

'

'

N.
., 88
.
-

Accrcscente-se \mde convier:

..

. .
~~t .' .· l'~ndo ~;'Labornto;io C)limico Pharmaceutic~ 1\ftlitlJ.r slctp equipi!J'ado: ~o' · :Hóspit~! Central.· dq Exército · Pll~o
m·l', 69 da lei ::J./,54. do 6 .de .iane.tro de.1018, etestc ultimo á
QiJ•,lcf.oria dn Cqnt.~bilidade ela Guerra, quanto its '.disjl08!cõe5
CODS~antll> do~ arts. 6, '18, 20; 23, 24, 27, 28, M e 35 do.'regulalti.!Jrir.o",llesta 'u!ti!lll). 'r_cparp,cão, ·a.chando~s·e.. P.qi:S; 'eq~1ipilr~llaw
na~ yat)Jal!'~ns ~I}UJl!erada~ !lf>S m~~dos )lrt1gos, essas tres reonrbções··ftoam, para todos qs eff(ntos, Jgn:iladns as' vantageno
do pessoortítülado·d'os dcíus primeiros estabelecimentos ás ·deis ·
fuuci\loiúiriO~" da''Direct'oria da··contabilidade da'' Gtima; no~;
. t.l'rmos 'qile se scguêm; o ~ecr'ctario' (aritigo escripturi:rio) ·e ,,
:úit•iilii i:lrspf\c~iint'e. 'rlo Laboratorio. ans 'ci\efeíl daS' sub-dire:.:
<:t·orill!i d.t·' ·conl.atiilidai:le da Guerra;·· maniimladores de · pri- ·
uii'irh' éllissd;'''~rchivistn: e 'tscrevcnl.e'"de 1•· classe· do Lab.•:-··
ratório' a'ls primeiro~ 'officiaes d~' Contabilidade;··escreventes
l' manipuladores .de segunda classe 'do Laboratorio, aos segün~,
do• officiaas da Cóntabilidude; rnanirmladoras de terceir11
·cl;),.sa do J,aboratorio Í19s · ::~r.coiros · officiaes ·da mesma pirec' oria dá. Coi,tabi)i~ade da. ~tier:ra;· ~bri~do o~ov'erp.~ .cre,ditb!!
pR!'I) o ~et.l i)TIDJedu~to cum.'l!rtrn.e.nt:o o f!.el _obse::va~?-ma, caso..:~.
rlt~sneza J:~RiJJ!,~nt.e ,d,cRifl. .dt~posJCI!o: ):)ao :ror, por , g)l(Llqu~r
motivo, mclni4a njl· ta!Jellll, r,~spechva cteste·o,rçamento~ · \."
.PaÍ'Ui!!~phÓ unico. 0 pagamento das vantagens. da equi·- .·
\im•a'cão"r~ài.lltante 'das leiS' citadas e de· que trata oste-artigt:,
dadas ·as condições finaiiceira's'' da Reriublicà, simi. feito aperwe
a ·contàr de 1 de' janeiro de 1923, de modo que os fJIDCI)iona1'!"~ dils dllas ·citndas repilrtiçõe,q, percebam, no exercício de
1.92.3, as· ri.esmas vantagens que estlio sendo concedidas actual'rno•lilé'' aos·· funcclúnar'ids ·'d:t ·Directoria de Contabil:rlade ·· da
61Jm·ra:
· · '' ·
·

eh~~~~~ 9~s ,s_e.s~eo~: ~:~ .ct,.o .~~~~~:tP. ,,~,~ ~82.r· ~ J1'fM~ !!?.. ·""-,

·'•

...ij

'·
· >

.

A~NAJis DO SJ:l!ÜDO . ~

· Justi{icaçao . ·

Nilo' se trata, na presento' umenda, de tim augmento .de
vencimentos.· Absolutamente não'. 1'rata~se tãO sómente 'de
Lortfar effectivo um, aumnento :id dete7•minado pelos· d·ispositi'. tos leoae~ na emímt;la, o primeiro dos quaes equiparou o La- .
boral,orio Chimico Pharmaceu'tico Militar. ao Hospital ·Cen- ·
. trai e o segundo este a Contabilidade, . collocando, pois, no.
nu!smo . nível, aos trcs reparLieões (Contabilidade, Hospital c
Lal:loratorio); a emenda visa tornar ea;pUcito ··um augmenf.o
implicitamente já decretado.
' •·
·
· . · .
.
Esta ·emenda é reproducção inalteravel. (exctJpto:o ·para. gr•apho ·Unico) da que foi apresentada UO orçamento para
1H2f.,.. ol'l)arnento vétado pelo çx~Presidente. . As Commissões
de· Fmancas; tanto do Senado• como·. da Camara, ·(oram· uno-

nfmes .e·m reconhP.r.e?' a· justica iln~·oue e.~sa emenda dispunha.· ·

'E o .Si'. •Epitacio Pessôa, referindo-se a todas as medidas
julgadas por ;;s, E:t ..: contrarias á. Justiça, silenciou, entretanto, sobre essa emenda, o que prova tel,.a achado razoavel e·
···.justa. Quando o Conl\'res!lo votou a lei de emergencia, essa
Amonda foi reproduzida., ·merecendo pBl"ooer' favQravel. e. unanime da Commis'são de Finanças desta. Casa. FiQóu, entretanto, :comMn'ooa, á ultima hora;· que to,das~as .emendas dessa
natnJieza, seriam ·afastair.las ,de$a ·'lei, Jlara ·a .sua passagem
· 'rapida n!IIS duas Casas do ·CongreRso, re.~P.cyando-Sie a.reprodu, ccito das. meSilJ•IlS para a nova lei orçamentaria, que é·: a @O
ot•a se dtscutê". · · · ·
· . . .· · '
·\
· ·
·
• 81 o ·congresso Nacionnl nada tev11 a ~pphr anR desejos 'o
aspirações da maior parte dos empregado~ da Laboratorio Chi.,.
mico c·. Pharinaceutlco . Militar~ . ante,q ··reconheceu ewplicita:. ·
m.imte a Justiça dr.ssa pretensãn; vot~ndo a .emenda -ag-ora re".
';.
produzida; o sr·. .Preside,qte Enl!acici. Pes8ôa ·: tambem ·reeo-. ·
·. ~nhrcPu, embora de modo im.pli•Jito,. qmi t.aes .. funccinnarios
··.pleiteavam uma causa justa,. tanto· assim que. citando nas .suas
t•nzões de véto da. lei orçamentaria, diversas outras medidas
da referida .lei,":aobre vencimentos;~ que .considerou· .excessi.::
vos e aberrantes das nórmas dé :iustica, .11i!o .escreve.u uma só·
~alavra 7'elativamente ·d .emenda victo7'tosa
.·sobre.. o Labora• ·
1

torio·t ·..

..· ·:· . . .

· • ,·.

., •

•·.

··

A emenda agora de novo submel.t.ida á votií.çllo, do Con- .
gresso Nacional (pois que este ,i4· ó examinou e julgou digna
de ·approvação, ·em dezembro d·o ilpno pasRado ·e •por occastiio
da ·votação da lei de emergencia; como .iá ficou dito. nada mais
·-5visn que;:tornar effectlvo . l.\m direito:, .já. assegurado. Mesmo,'
' po'rém, quo se tratasse. de umdj,t•eitó novo, agora, porventura
.. ln~Utuido, ,na •1J1edida p1•oposta - mesmo .assim,. deveria ·:1'
· · ·emenda ser approvnda, llas•l'.ada, como estã j'pci;' proprio cm-·
· terio pre-estaboleoido na Commi~são (lo l!~inanças. desd~. o
· anno PQSSado. Ora, si a i:nnenda mereceu áppl~ovaç.ãO de d(l... Z"embro de 1921 e em moi ado do. 192·2 :..:.:.. ago.I~a. CO!l) maior
· 1•azão. devo SC•l' ap.provada, porqne o parag1~apho umco, nllo
exiRt.~nte ·üa emenda primit.iva P.stabek'Ce que. o pagamento.
ee.ia feito, 11ão ria data ela equipm•ação, e sim/de 1· Cle ;ianeiro
dt~ 1928 ern dettnte~ O direito dns funcciotiarios refBl•ido!l,
sbranp:e"o período antl"rior·; mas ·a emenda ·agor& motl!ifica.:la
d.~ llt~CO~d9. ~om llSSC'S· ftmcc!onnr1os r.c§'tringo, · Q c,Ojllp~omi-ss~>,
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do T•hesouro ao pagamento do pt·esenLe em dean~e. lucrando,
pois o Estado as importancias que teria de dcsmn.I.Jolsar, de
a1.razados.
,
Convém accentuar mais uma vez, que não ha augmooto
de despeza., pois se !.rata de mate·ria .i1i rGsolvida p~lo Congresso; Ao contra.rio, a sua •adopção Lrará diminuioão dB despeza, desde que os interessados abrem :nÜJO de vencimentos ::1
que tinham direito, desde a data da equipli.ração.
A Gamara dos Deputados ,iá ncceitou· uma emenda ma,ndando incorporar o augme.nto da tabella Lyra, aos vencimentos dos professores do 1\Unisterio da .Justiça, allcgando não
haver accroscimo de dcspeza, desde que já esses professores
· recebiam a irnportancia global a que Jicavam elevados os SeuS
.vencimentos.
·
.
E' o caso dos funccionarios · de que .tral.a a presente
emenda. ·.
A emend·a pratica um acoo de justiça; o accrescimo constante do paragmpho unico, mostra do civismo desses serventuarios; abrindo mão de importancias a que tinham di·reito direito jâ assegurado por lei.
Jâ .por essa prova de patrioti::;mo, j;i p·elos grandes servicos que presta o Laborat.orio Pharmnceutico, cu,ia produccáo
augmenta. de anno a anno, graças á actividade de seus esfo!l'çudos .serventuarios -·bem merecem estes. o amparo e pro.tecção que a medida determina.
.
E', pois,. de esperar que o Senado, mais uma- vez, approve
a presente emenda. . •
.
Sala das sessões, 23 de dezembro de Hl22. - 11·'ineu Macitado.
O·relator é favoravel á emenda.
A maioria di! Commissã.o, entretanto, é contraria a es91.l.
emenda.

••

N. 89

Emenda ·ao areamento da Guerra:
Onde convier:
O Poder Execu Li vo poderá mandar ma:tricular, na Escola
Mi.utar do Realens·o, os ex-alumnos que tenham sido desligados ou excluídos da mesma Escola, no corrente. anno, por motivos disciplinares, podendo-lhes set• extensivas todas as concessões feitas aos actuaes alumnos, c bem assim, oancelladas,
para todos os effeitos, as notas de desligamento ou exclusão •
.Sala da ·Commissão, 20 de dezembro de 1922. - lrineu

Machado.

·

N. 90
A·ccrescent.e-so onde convier:
Art.. . Pica o Poder Executivo auLorizado a augmentar~
de mais cinco (5) o numero de amanuenses da officina de
alfaiates da Directoria Geral de 'Intendencia da Guerra o
aproveitar nos Jogares ora crcados os cinco operarias da.. referida ot'ficiua que, pQt' convcuiencia do serviço, hn cmco
s.- Vo!. xn~
14
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aJIIIo.-; l't!r:•m L'Xcrccnllo J'uncL~õos privativas de amanuenses,· e
t•mhnnt' prescntornonLe voncimenLos iguues aos destes. ·
:Xãu se1·ão 'prcenclhidas a,; vagas ·deixadas pelos cinco opeJ'l\l'ius quo passarem para o quadro rlo amanucuses, visto não '
"''l'nltl l'llr.•s nrccssarios ao serviço ela referida ofl'ioina, Lauto
as~im qut) lia cinco antws so·aeharn arasl.ados das suas vBrdadei r·us :'li.~ribu it;ões, sem preju izo.
•

Justificação

••

A adopção desta emenda vem preencher uma lacuna quo
se esLll verificando no, serviço de. escripta da Intendencia. da
GIJDrt·a, que ,; volumoso, l.anLo assim que a sua directoria vêsr. na cnnl.in:;cncia 1lc consct·var no a..lludido serviço cinco desses srot·vcnl.uurios com a t•.al.cgoriu de operaria, Além disso,
para o atJg"mcnto pNiido não ser\1 neccssarlo nccresoimo de
dr~s1w~a" nn nt·~amenl o, visto que os amanuenses· em questão
Jll!rcciJelll · vencimenlos pela verba· "Mnl.crial - Fardamento,
nquipanwnlo, etc.», e os cm]JreB·ados que irão preenc'her os
]llf!'D.rP., ot·a CI'eados. além do t.erem iguucs vencimentos, teem
dnla(;.ão orr.amenluria· pela mosma verba, à as suas vagas não
sorão prcen~hiclas, por ser isso desnecessario, como acima fica
demonslra'(]o.
Sala tlas sossõcs,
du dezembro de 1922.
,.

N. 9i

Onde convier:
Al't..
E' áulol'izaclo o G.overuo Federal a ceder á Prefeitura do Recife os terrenos do pateo do antigo Arsenal de
·Gum·ea de Pernambuco, necessarios ao prolongamento da rua
do Imperador até encontrar a rua da Praia. .
·,

N.

92.

.

..

MI..
l?ica. o PodCl' ExccuLivo auto1•izado: :!•, a conceder
rog-ação, al1í 31 de dezembro de 1924 do prazo eslabeleoido
v.um que os offic)aes,da Gua!·du Nacional pos~am sor Lrunsfol'Jdns pura a 2' lmha, mas tao sómcn!,o depms de prestado .o
J:nsppcl.tvo exame, de provada a sua 'Jdonmdadc moral· o assim rigorosamente satisfeitas todas as e~igcncias regu'Jiimcnt~res; Z", a restabel~ccr as Escolas .do Preparac;ão dos OffiIJtaes da Gua~·~a Nac1.onal p~r!J. a ~· lmha, sendo as respectivas
de~pe.zas auxtltadils pelo m1nt~lúrto por conta da sub-rubrica
- DI:V~1'~os sormços, ela rubrtca 8' - Soldos c gratit'icaçõos
dOS OffiClUCS.

·

N. 93
Onde convier:
Art.
O po!'l.oiro da ~~~cola Milil.ar, cujos vencimentos
,iá foram. cquip,arad~s em leis anteriores aos do do Hospital Cenl.ral ~lo. Exerctl.o, ó l.ambcm equiparado em honras aos
mesmos, a JUIZO do Governo.
··

•
li
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N. 94

Onde cónvier :
· · Art.
Ficam extensivos aos empregados, operarios dia_.
rislas e serventes do Arsenal do Guerra desta .Capita1, todoa os direitos e vantagens· do que gosam os empregados do
Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar, excepto em l'CJacão ao quantum dos vencimentos.

....

,

)

Art.
Os mensalistas, operarias, serventes, jornaleiros;
diaristas e b·abalhadores dos Arsenaes de Guerra e de Marinha do Rio de Janeiro, da Intendencia ·da Guerra da Capital Federal, da Fabrica de Cartuchos c Artefactos de Guerra
c das officinas e dependencias dos Ministcrios da Guerra e da
Marinha passam a ter vencimentos annuaos, divididos cm dous
terços de ordenado e um terço de gratificação, expedindo-selhes os respectivos titulas de nomeação, o sendo-lhes assim extensivos em tudo quanto lhes forem applicaveis os direitos, as
garantias c as vantagens concedidos no art. 121 da lei numero 4. 242, de 5 de janeiro do :1921, aos da Imprensa Nacional.
N; 06

-

Art,
Fica o Governo autorizado a rever os regulamentos das repartições, arsenaes, fabricas, intendencia e estabclecimohtos do ensino, dopondcnt.os do ol\Iinisterio da Guer~
t•a, o bem assim, 1 a reoJ•ganizacilo do Exercito, observadas as
seguintes bases:.. ·
>
.
. ·a)· que a revisão levada a ci'feito 'não acarrete absolutamente at1gmento .de despezas nem dispensa do pessoal exis· ·
·
tente;
b) que nas repartições administrativas, simplifique-se,
quanto passivei, o encaminhamento e Processo dos negocioe,
'facilitando o respectivo expediente;
c) ·que se imprima feição mais technica aos arsenaes, fabricas e oft'icinas da ~nlendencia da Guerra, industrializando-os, no ·qu o não fôr incompatível com a natureza especial
que caracteriza taos cstabc.Jecimenlos militares e procurando
aus:mentar-Jhes o rendimento. ·.
I

N. 07
. . Art.
· A 'todo o cidádão bt·asileiro,. pac de oito ou m&is
tillbos vat•õcs, vivos, fica assegurado . o direito iié matricula:•
um delles cm qualquer dos collegios mi'litares da Republica,
desde que o candidato á matrleula satisfaça as conàrc6es regulamentares.
·
.· N. 98

Art,
E' o Govérno autorizado 11 reorganizar a Contabilidade da Guerra, sob ns seguintes bases~
·.
i, • .Do accórdo com as cxigencias actuaes do Exercito,
ereando nas Regiões o Clrcumscripçõcs Militaras, cnixas. para

-

.
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pagam~nlo á tropa c repartições militares, med1ante distribuição directa dos .cr·editos necessaríos e dos supprímcntos de
fundos, os .quacs deverão SCI' entregues nesta. ·Capital li mesma
Contabilidade jJelo Thesouro Nacional em seis prestacões bimestraes arleantadas da importancia total votada para o areamento da Guerra, apenas deduzida da ,quota que tenha de ser
paga pela Delegacia do Thesouro Nacional em Londres.
·
2. • O pessoal do quadro da Contabilidade pereebei~á os
vencimentos de accõrdo com ·as graduações militare.s pela
verba 8' do orçamento, fazendo-se o nece·ssario suppr!mento
c competente deduccão da verba 1' do mesmo orçamento.
3. • O Governo fica autorizado a formar com o pessoal da
Contabilidade um quadro do Exército, · com todos os direitos,
regalias c vantagens dos das classes annexas, respeitando as
~uns acluaes graduações militares.
·
. 4. • A Contabilidade cont.inuarrd. com o seu caractlll' fiscal,
pelo que se subordinará aos preceitos da legislacão r.espectiva,
meno~ quanto á sua organização interna e ao provimento de
seus cargns, o8 quaes se regularão por disposições espeeiaes,
5.' A fixação úo .quadro da ·Contabilidade se11á feita pelo
Governo dentro dos. recursos votados no orçamento da G:uerra,
podendo ext.ornar dentró delle as verbas necessarias o aproveitar o saldo verificado na 8'.

N. 99

Onde ccmvier:
Art..

Ficam extensivas, ina.s sem direito a Ve'lleitnentos ·

míl Hares nem a quaesque<r differenças de veneimtlimtos deeor-

renler; da presente conces·são, aos funccionarios eivis do Arsenal de Querra do Thio de Janeiro, as graduações militares, a
exemplo das concedidas aos funccionarios de outras vepart.ições deste ministerio, a juizo do Governo.
N. 100

Onde convier, accrescente-se:

. ~ .~t. O Poder Executivo é autoriz!lldo a reverter o. caPl tao r~forma~o do Exercito, Antonio de Castro Pereira Rego,.
a? serv1co nct1vo no posto. que occupava, ·como~ se delle não se
1.1vesse afa.staldo, sem .pr-eJUIZO do que passou a occupar o seu
Jogar, ao qual ficará incluído.
·
·
Sala das sessões, 29 de ·dezembro de 1922. - Veapucw d8
Ah1•eu.

·

·

·

Jltsti(ica(•lio

.Trata-se de um official perfeitamente valido, que p~e
{IO~tmuar a prestar os seus bons servi~·OS ao Exercito e ao·
PlllZ, além dos prestado~ na. proclamaoão da Republica e segurança do Governo OonstJtuCJonal nesta Capital e em Niothero~
durante a revolta. de 1893.,.
·
... .
·
'
'

•
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N. 101
Onde. convier:
Art.
O Poder. Executivo é autorizado, dentro das respectivas dotações orçamentarias vigentes, todos os actuoos
operarios -e diarista·s da limpeza e ·oonservação do armamento
po.rt.atil, bem como os operarios empveiteiros da. officina Je
chapas e cintu~ões, ·freios, ·esporas e estribos ou outms, a incorporar na officina de projectis e forjas do mesmo arsenal,
organizando-se o seguinte quadro:
..
OFFÍCINAS DE CHAPAS E CINTURÕES, ETC.

Quantidade- Categoria- Vencimentos annuaes
1 operaria . . ............................... , 5:475$000
3 ditos de 1• classe ................ ., .. . .. . . .
9 :855$000
4 ditos de 2" classe. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . H :680$000
6 ditos de 3" classe... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 15:330$000
7 ditos de 48 classe.........................
15:330$000
10 ditos de 58 classe. . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . .. . .
17 :250$000
20 :U0$000
14 ditos de 6• classe. . ... . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . .
Aprendizes:
•
t
1 de t • classe .....................·......... .
1:095$000
1 dibo de 2• · classe ............ ,.............. .
803$000
1 ·dito d~e aa classé.
594$000
2 ditos de 4• classe . .......................... .
365$000
I

I

O I

O

o I

o

I

I

O

o

O

o o o' O O I

o o o'o'o

98.207$000

N. 102

Onde convier:
Art. . Aos operarios serventes do Arsenal de Guerra
do Rio de Janeiro ,é extensivo o disposto no art. ·35 <la presente
lei. em beneficio do pessoal operario dos Arsenaes de Marinha da Republica,. sendo igualmente extensiva e avplicavel
aos referidos serventes do Arsenal de Guerra do Rio de Janeirn a. gratificação addicional de 20 •J• sobre os respectivo~
vencimentos, estabelecida na observação 3" á tabeTl~. 3', annoxa á lei n. 240, de 13 de dezembrd de 1894.
·
;Paragrapho unico. Os serventes de que trata a parte antrn•ior do presente artigo gózariio, para todos os eft'eitos, dos
mesmos direitos . e vantagens, inclusive sobre contagem de
tcmuo do serviço como aprendizes, estabelecidos em favor dos
l'perario$ e demais empregados do referido Arsenal de Guerra.

e

N. 103

·

Onde convier:
O G.overno é autorizado a mandar considerar de guerra os
l'e.I'Viços prestados pelos empregados dà Esl~ada de Ferro Ce:!tJ·al do Brasil, que, no periodo da revolta de 1893 a 1894, tiverem· recebido vencimentos dobraclos em virludfl de serviços
extraordinnrios,

..
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o Sr. Presidente- Cont.inúa a hora do expediente. Tem
a palavra o Sr. J cão Lyra.
·
.
o Sr. João

Lyra- Sr. Prcsidonle, ·rcquoiro a V. Ex. con-

sull.c o Senado se concede urgoncia para immed·iata discussiio
o votaçllo do parecer dn Commissíio de Fin;mcas sob~e as ·
emendas ao orçamonto da li'azcnda, cm 3" discussão.

o Sr. Presidente- Os sonhoros que approvnm o requcJ'imcnto de urgcncia queiram levontar-se, (Pau.,a. )· .
Foi approvado. Opportunamente submctterci á discussão'
as emeúdns. Tem n palavra o Sr. Sampaio Corr!la.
·
O Sr, Sampaio Corria pr.1ni.mciou um discurso que .scr1\

publi~ado

depois.

'

•

O Sr. Rosa e Silva- Poço a palavra.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Senador.
O Sr. Rosa e Silva- Sr. Presidente, ou me havia insoripto
pnra responder immedintamentc ao honrado Senador pelo
Disrticto Federal. Uma vez, por•ím, quo S. Ex. não concluiu
sua hril!Jnnte oracão, cu, mo reservo para fallar depois de
S: ·Ex.. '
·
·
· ·_ ·
·
. Peco lambem de&:lc .iá a V. Ex. que mo considero lnscrlpto logo após o nobre Sonndor, por oocaslito da a• discussão da proposiciío.
,
·
1
O Sr. Presidente- Os nobres. Senndorcs serão attondidos.
ORDEM DO DIA

O Sr. Presidente- Do aocOrdo com a urgencia concodidn

vou submcllcr ií discussão o oroamento dn Fazendo..
ORQAMENTO DA FAZENDA

Contimiaçüo da 3"

d!scn~~ão

da proposição da Camara

dos Doputados n. 186, elo 1922, J'ixnnrlo n desposn do Minfstorio
rln Fnzcncln para 1923. ·
·
·

Encerrada .
O Sr. Presidente -Vão sor \'Oladas, cm 3' · dlscussllo, as
rmcndns nprosentadas no orçamento dn .. ·Fazenrla. Peço nos
SJ•s. Senadores que fiO conservem no recinto.- .
O Sr. Euzebio de Andrade- Peço a pnlavrn,
·O Sr. Presidente -

Pnrn encaminhar a votnci'io?

O Sr· Euzebio de Andrade - Peln ordem.
O Sr,

P~esidente

-

•rem a palavra o nobre Senador.
\•
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Sr. Presiden-

te, pedi a1palavra, pela ordem, para solicitar a V. Ex. seja m-

cluida na ordem do dia da presente sessão a proposição da
Cnmar:J (]III.' inst.ii.IH! a· Caixa tio Pensõe;; e UJlOf\CnLadoria, par:t
os l'erro-viarios, proposiÇão á qual foi concedida urgencia 1::1.
sessão de hontem, c que foi omii.Lida na ordem do dia.
O Sr. Presidente.- O noi:lrc Senador será attcndido

momento opportuno. .

·

em

São· successivamenle approvadas as Reguinles
!>MENDAB

N. 1

Art.
Fica o Pod·er Executivo autorizado a mandar
fazer servicos exlraordinarios pnm que so,jam impressos com
urgcncin lodos os volumes ela inLrorlucoão geral do Diccionario Hislorico, Gcngra·plneo c Ethnograpllico do Brasil, que
o Instituto Hislorico c Geograplrico 13rasilriro preparou para
commcmorar n cenlcnario na inclependt>ncia nacional; bem
assim, a mandar fazet· nu Imprensa Nacional a encadernação
dos livros da bíbliotheca do mesmo Instituto.

N.

2

Arl.
As dcspezas dos estabelecimentos snbv·encionarlos
ou auxiliados pela União serão examinados c julgados pela
Direclol'ia de ConLabilídarlo do ministorio respectivo, mediante
. oxhibicão de balance tos pcios referidos estabelecimentos. Ha:vondo duvida sobt•e n legitimidade de qualquer despeza, po•derú a Directoria do Conl abilidndc do ministerio, a que estivct• al'l'ect.o o ·auxilio ou subvenção exigir o documento orisignaLario comprohalorio eh despesa, o quril será devolvido de.pois do examinado e não poderá sct· pag·o nenhum auxilio ou
subvcnçiio sem que ha.ia "ido approvado pelo ministerio respectivo o lmlaucclc relativo á applica~iio do pagamento corre~pollldcnle .ao .exercício vulerior.

N. 3
Arl.
Fica o Governo autorizado n cmit.l.ir o credito que
fnr m•cosysal'io para all.rndr1' ás cln~pPzas 1'eilas pela v.orbn !l"
- Sol,dn~. elapas o gJ'àl.ificacücs de praons nn cxercwio do
192:1 -. r.xcl.'rlontPs ela cloln•;iio Ol'r;amcntnria respolll.ivo.

N. 4
Arl.
Os runccionnJ•ios nddidos ele cargos exLinclos,
qnnnrlo mn commissiio do cnraclel' lcclmic.o qno scí tenha grn1i l'icur.1io l'ixarln por lei. c. esele que ronl.em mnis de 35 annos
·.de oxcrcicio nn rct'c)r\iln eommissiio, poclerilo nposcntor-so
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de exerciCIO na raferida commissão, pode-r.ão aposentar7so
com as vantagens constante>. do art. 1" da lei n. 2. 992, de Janeiro de 1920.

N. 5
Arl.
Fica o Poder Executivo autorizado a reorganizar
todos os serviços de fiscalização subordinados ao Ministerio
da Fazenda, sem augmento de- despesa.
'

Art.
Aos directores e chefes de repartições. e serviços
do Ministerio da Fa:zenda poderão ser feitos suppr1mentos de
fundos necessarios á compra de combustível, matarias primas
para officinas .e artigos •de co~sumo e de expe~iente, b~m
assim o suppr1mento necessarw ás despesas mJUdas e de
prompto pagamento, devendo ser feita trimestralmente a comprovação das respectivas despesas.
N. 7

Art.
Fica o Poder Executivo autorizado a rever os
· regulamentos da Imprensa Nacional e· Diario O(ficial, consolidando todos os dispositivos vigentes e modificando-os no
sl)ntido de melhorar a organização dos respectivos serviços,
não sendo, porém, alterados os quadros de rpessoal constantes
da lei oroamentm·ia ·em vigor.
·

N. 8

Onde convier:
Art..
·O Tribunal de Contas d·eliberará com a maiorià
de seus membros sobre todos os assumptos de sua compe;.
t(lncia, ficando extinctas as varias Gamaras om que ora se
divido.
·

N. 9
Ar!..
Aos auditores do Tribunnl do Contas é permittido
acceitar commi.ssões temporarias que lhes seJam confiadas
p11Jo mesmo Trtbunal ou, com licença deste, pelo Governo.,
N. 10

Onde convier:
Art.
Fica incorpnrado :í legislação em vigor 0 seguinte dispositivo: Sempr~ que o Tribunal de Contas tenha
t'ec.uRnrlo ou venl~a a roeusar registro a qualquer contracto,
CUJas despesas nuo corram por verba orçamentaria ou não
tenham por as~ento lei especial que as autorize em quantia
certa c detcrmmada, annunlmente ou em sun totalidade a
o!ecução do mesmo c~nf.racto ficará dependendo de approvaCIIO do Congresso Nac1onal. · Nn hypothese do Congresso re. ·- .
'
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ousar essa approvação, o contractante não terá direito a nenhuma indemnização.
N. 11,

Onde conviér:
... .
'
Supprimum-sc na verba 33" do orçamento da Fazenda as
palavras " e outros serviços "; clevl!da a respectiva dotação
'

para

500;000~000.

N.. 12

;

Verba Hi - Delegacias Jiscaes: .
.
.
Delegacia em Minas - Segundos escripturarios, corrija-se
para:
·
Orde~~do _. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 :000$000
Grat.ilJCaçao .............................. ,, . 2:000$000
Quartos .cscripturarios: corrija-se para:
Ordenado .................. : . . . . . . . . . . . . . . . . 2:000$000
Gratificação . .. .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. . . .. . . .. .. 1 :000$000
~-,

N. 13
/

Ao n. 6 - Recebedoria do Disf.ricto Federal - Pessoal:
Em vez do:·
9 fieis do thesoureiro rlo seno (1 :800$ a: cada um para
quebras), diga-se:
·
11 fieis do f.hesoureiro, etr. .. augmentado de 32 o numet'O de quota~ c de 19:055$296 o total da verba.
N. 14

Onde convim· :
Fica ó Poder Executivo autorizado:
· A modificar o titulo da moeda de prata corrente empregando a I iga adoptada para a moeda de prata ingleza cinbada
em vit'ludo· da lei denominada Thc Amending Act (10 Georg
V, eh. 3);
A elevar a 2 % a tolerancia de ·J % pam mais ou para

menos permit.t.irlil na liga

da~

moedas de cobre e 'aluminio.

N. 15

Ondo conviet·:
"Ficam revis·orndas para o exercicio de 1923 as autorizações constantes dos ns. XX a XXV do a~l. !J1l 1la ici numm'o 4 .21~2, de 5 do janeiro de 1921, podendo o Governo abr.il'
os necessarios creditos ,

)
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N. 16

.
O §. 4' elo art. 27 do Hegulamenl.o do Facturas Consulnl'es, hiuxudo com o decreto n. 14. 03!J, de 2!l de janeiro do
1!120, fica assin. modificado:
As divcrgollCias em peso, verificadas eni acto tle cunfercnc~a ou por via de qualquer outra diligencia fiscal, são
pnss1Ve1s da mesma multa, quando o accrcscimo exceder de
10 o/o ou os direitos rcspeclivo~ montarem a importancia maior
!{o cem mil réís.
'
Para a applicacão desta multa será computado o peso
verificado na totalidade dos despachos, quando occorrer o
rlcsdohramanto da factura com varias despachos, cabendo a
multa ao funccionario que apllrar a differença.
N. i7

ArL.
Fica o Governo autorizado a reformar os regulamentos relativos (t administracão do Paf.rimonio ~acional,
podendo. impôr multas ati\ 10 :000$ aos que se apossarem de
proprios · nacionaee, c "o· obsUnarem cm não fazer entrega·
rlelles; estabelecer providencias para o exacto cumprimento
do art. 10 rla Constituicão; simplificar o processo do arrendamento dos bens mu)jonaes, afim elo augmentar a renda que
devem produzir,
N. iS

Onde convier:
Art.
Ós snldos do ponhores vendidos nas casas de empreslimos sobre . penhores continuarão a ser recolhidos ás
Caixas Economioas, nos. termos do art. 9', § 2', do rlecreto
n. 2. !lG2, do 14 ele novembro rio .HWO.
N. 10

Onde convier:
Ficam approvados lodos os regul:únontos pnra cobrança
c fiscalização rln lnxns- o .impostos, e::tp~dirlos em virtude do
clecl•r.los do Poder l~xocuf,ivo, nt.ó :í data desta lei .
. N. 20

Ar!..
Ficà npprovnrlo o regulamento, expedido'. com .o
decreto n. 15.783, ele 8 de novembro de 1922, .em· cumpr1- ·
monto no disposto no nrt.. 1OG, da lei n. 4. 53 li, de· 28 'de .iano iro do mesmo anno, vara exocuQão do Codigo ele Confnhilirlndo Pu hli ca·.
N. 21

Onde convier:
Art,
Para cohranca elo imposto rlo sollo, a que so re..:
forem ,o decreto n. H. 339, do 1 do setembro de 1920 o os

..

SESS.:\o

...

EM 30

DE DEZEMBRO DE

1922

219

anteriores, consideram-se " actos ", nos process~s ,judiei aes,
todos os. termos l!ll)Cndos pelo~ cscrivães ou seus suhstilutos
lcgnes, ficando su.Jel tos· ao sello cadn urn dêsses tcl'rnos, ainda
que Juncados na mesma folho.
Art.
o. Ministro da .Fazenda, para boa exocur.ão dos
.dr cretos alludJdos e exacta fiscalizaçfin rio imposto, ·sempre
que ente~der co!1ve,n~en~e, poclerú. mediante entendimento com
as autoridades .Jud.ICiaria~ ~ompel.cntes, ordenar verificaoão e
exames nos cartor!Os JUdJCJaes ou de tabel!iães de notas rest.rict.as, porém, essas diligencias tão sómente ao modo de cobranç!l do imposto do scllo nos. differentes papeis, documentos, livros ou processos respectivos, em andamento ou archivados ·nos referidos cartorios.
·
Paragrapho unico. Em caso nenhum Oi exames or"denados deixarão de ser permitidos, constituindo ·a ·recusa embaraço opposto á fiscalização, pelo qual incorrerão os que a oppuzerem na multa de dous a cinco contos de réis.
A imposição dessa penalidade ó da competencia exclusiva
do Ministro da Fazenda.

N.

22

Onde convier:
Art,
O serviÇo do lançamento do impostos e taxas, a
cargo da Recebedoria do Distrícto Federal, será feito exclusivamente por lançadores dcsignndos annualmente pelo director
da repnrticão, modificado assim o disposto no art. 58, n par;lgrnphos do decreto n. 14.102, do 12 de janeiro.de 1920.

N. 23
Art.
·E' o Governo autorizado a ceder 6. Prefeitura do
RP.cife os terrenos do antigo edifício da DeiegD.cin Fiscal, necessarios no prolongamento da rua do Imperador até encontrar ú rua ela Praia, naquella cidade.

N. 24
Fica o Governo autorizado a entrar em accôrdo com o
Lloyd Brasileiro para effectuar a sua reorganização nos moldes que julgar conveniente alliv;ando o Thesouro dO' maiores
onus O responsahilidadeE, .podendo para isto alienar acr;ÕBS ·r]c
Rua propriedado a capitaes nncionaos do reconhecida o comprovada idoneidade technica, o conceder subvenções, favores
c rca;alias que nüo excedam os que estão previstos no art.. 97,
n. 24, da lei n. 4.555. de 10 do agosto de 1922, para organizar um servico regular de navegação que al.tenda aos mtorcsscs do comrriorcio ma ri timo do paiz'
Pnragrnpho unico. Para cxeeucüo deste clisposil.ivo é o
Go,·erno ant.orizndo n abrir os credil.os necessnrios.
N. 25
Art.
To'dns a8 taxas o emolumentos arrecadados pelo
r.onselho Superior de Ensil)O, n qual~ucr titulo, ,devem .ser
·r~colhlcloe ao Thesouro Namonal, mediante as devidas gu1~s.
A rlespcza autorizada por lei, que deva c·orrcr por tal receJI.a,
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será paga Lambem no Thesouro Nacional, ou nas repartições
de Fazenda, suas delegadas, mediante pedidos do conselho, de
uccOrdo com a~ a ltorizacões geraes expedidas pelo Ministerio
da Justiça e Nogocios Interiores. Ao Tiiesouro Nacionar será
igualmente recolhida a quantia actualmente depositaria· no
Conselho Superior do Ensino a que será apurada, de .conformidade com as instrucções dadas pelo mil)istro da ~ustica e
Negocios ~nter.iores.
.

N. 26
Art.
Fica o Poder Executivo autorizado a abril• os
crcditos necessarios aos. pagamentos dos juros c amortização
da Estrada de ~rro Curralinho a Diamantina, encampada pelo
decreto n. 15.844., de 11t "de novembro de 1922.

N. 27
Ao art. 2•, ns. 6, 7 e 9 da proposição: - Supprimnm-se.
N. 28

.

· Art.
A pensão concedida pelo decreto n. 2. 553, ilà
fO de janeiro de 1912, é considerada som desconto algum,

Ao art. 21:
Su.pprima-se.

N. \ 29
N. 30

Ao n.. 6, do art. 2o, accJ·escente-se;
· Depois da palavra ''tlnião", accrescente-se "que conti~
nuartí a ser feita amigavelmente pela Directoria da Receita"
o .ma is como egf,:í
N. 31

Ao art. 30, n. II -

ma do.

Supprima-se a palavra -

refor.~

N. 32

Ar!. . Não são 11xtensivos aos trabalhos do recilnsea~
menta as rcstriccões a que se referem as alineas cl, e·, h, i e
:c, do orçam~nf.o do Minig! erio da Fazenda (emenda n. :1:1.,
dn Commissão de Finanças da Camarn dos Deputados), por
se.. tml.ar. de um servico rlB natureza l.ransitoria, ordenado por
lot os·pec1al rlo Congresso ,doere to legislativo n. ·11.017 de 9
do ,janeiro de 1920) o conveniontemenl.c regulamentadÓ pelo
Gpvcrno (dcct•eto n. 14.ü:.!G, de 21 do jane'iro de 1920) serYI90 necessnrio parn n resulari·dade da administracíio publica,

'
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N. 33

Onde convier:
. · Art. · l<'icaní extensivos ao Banco de Credito Auxiliar
os favor~s concedidos ao Banco Predial do Estado do Rio de
Janeiro, ao Mont.epio dos Sel'Vidorcs do Estll!do e ao Banco de
CrelliLo Rmal e Internacional.
N. 34

Onde convier:
A' .verba 20 "Empregudos addidos do Ministerio da ]fazenda", accrescente-se: "a verba ele 26:000$, para pagamento
dos vencimentos aiinuaes ao Dt•. João Marcolino Fragoso,
thesoureiro da extincta Caix!• de Conversão."
N. 35

Onde convier :
Al'L.
Fica o Presidente da Republica autorizado a
mandar imprimir na Imprensa Nacional, a continuação do
Jndice Ge1•al de Leuislação Bmsile"ira, no período republicano, adjudicando metade da edição ao seu autor Affonso Duarte Ribeiro, 2' e.scriptural'io do Thesouro Nacional.
N. 36

Onde. convier:
"ArL.
Para. o effeiLo da e~pedicão dos respectivos
titulas as dactylographas do Thesouro Nacional terão o·s vencimentos divididos em 2)3 de orden8JdQ.. e 1J3 de gratificação, como as actuaes rla·~tylographas da Contadoria Central
r.a Republica ..
N. 37

Ôncle convier :
Em cumprimento ao art.. 5", do decreto n. 15.2Hl, de
•29 de dezembro· de 1921, ficam incluídos entre os addidos do
Ministerio da. Fazenda os fieis de a.rma,zem de encommendas
postaes do Amazonas e Pará, extinctos, em virtude do decreto n. 15.-153, de 5 de janeiro de 1921 e mandados incluir no
quadro do pes~oal das alfandegas de Manáos e Belém, pelo
art ..\', do citado decreto n. 15.219, fixados os. vencimentos
de accordo· com os demais fieis· das mesmas alfandegas.

N. 38
A' verba. 17' (AlfandE>ga) :

•

Alfandega do Rio Grande· do Norte.
Substitua-se a tabclla da consignacãQ "Material", pela
· ·
seguinte:
Expediente.: Acquisicão e encadernação de livros, pcnnns c outros artigos ............. . 5:0001000
Moveis: Compra e concertos .. , ......•..••.•.
6001000
,Aluguel de casa para armazem ...••..•....... 1:000$000
r

•
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.lcquJsicao, reparos e conservação de material. · 3 : OOOI!l'OO
Cümbustivcl, lubrificação o concerto do guindaste a vapor ..........................

1

Combustivo!, lubriJ'icanto e concerto da lancha.
Illuminacão:
Publicações ue editaes:
Diversas dcspezas .- Assignatura do Diario O!c'ial

O O O,·,

O O 0

I

0

0

O O O O O O 0

I

I

ojO O I

O 110

I

3ooeooo

3:000$000

a:ooo,ooo

Servico telegraphico.
asseio, etc.

•~gua,

i6:400tOOO
N. 39
I

Fica o Govcmo autorizado a abrir o credito nocessaria para a execução do art. 1G2, da lei n. 4.555, de 10
do agostq de 1922.
.
·
·
Arl.

N. 40
Nas multas cobradas· por via executiva, a quota parte
das mesmas mult!ls pertencentes a empregados que tiverem
lavrado aula~ contra infractores de leis e regulamentos fí~
caes, será entregue na mesma occasião e obedecendo ao mesmo
critcr•io com que se efi'ectua. o pagamento das percentagens
devidas ao pessoal do juizo o procuradores fiscaes, l!oje @nsultoros, que promovem .a cobrança.
·
Este· dispositivo .abrangerá os casos relativos e execuções
íiscacs anteriormente julgados.
·
N.. 41
Art.
.Ficam incorpo!'ados ao patrimonio do· HospiLul
Nacional de Alienados os bens moveis, immovois o semoventos da Assislencia• de Alienados, comPt•ehendcndo ll~ coloni:ts do alienudos-·dc Jacurépaguá c de Eugenho de Dentro.

N. 42

Onde convier:
A prol!ibição aos i'unccionnrios publico dQ. contraclar ou
dirigir companhias, emprezâs ou estabelecimentos constantes
do n. V, § 2', art. :132 da lei n. 3.089, de 8 de janeiro do
:19lG c outras, não comprchcndcndo os casos de· nat;ureza technica ou profissional.
.
'·

.

.

.

'

N. 43

Os funccionarios inlc•·inos, cm commissão ou extranume.arios dos di,íersos minislorios terão ·preferencin para as nomeações effcclivas nns vagas que se abrirem, umn voz que nií.ÇJ
lia ,addidos,
. . ·
·

•
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N, 44

'"

..•~s ope1·acüeti. do seguros. operarias, realizadas por com~~~nlnas QU synchculo~ cspoc1almen te organizados pal'a os se
11m. ou.. por compan!~mti .auo_ explorem outros ramos de segul·o~, lwam,. tiOlJ a f1scal!zaçao da Inspectoria do Segut·os e
os actuaci? l1scaes daquellas companhias ·e syndicatos incorpor~dos ao quad!'O de fiscacs tia mesma inspectoria e a elles
eguipll:r'!dos, abrmdo-sç os creditas necessnrios; revogadas a~
diSPOSiÇt>es em contrano.

-

.

'

N. 45

Art.
A JICt'lllis,Hio legal concedida ao Banco de Cl'erlilo
Hural c Internacional, li Cooperativa .do· Credito Popular ao
Banco d~s Funcciontu:ios c. a outros, relativa a concessão para
emprest1mos a funcc10narws publicas, civis e militares com
d~sconto o~ consignação 01~ folha de pagamento, fica éxtenSJVa ao Nwkel-Bancu (socwdadc anonyma); com séd.e nesta
c~pilal, cobrando-lhe o Govemo, no dobro, a quota de- fiscalização que ao mesmo foi arbitrada pela Inspectoria Geral de
Bancos, no segundo semestre do 1922.
Sub-em~nda

·

Em vez de -'A permissão legal
diga-se: "Fica o
Governo' autorizauo a csLendm· a p~rmissão legal.... " O mais
como está.

N. 46
O Govet•no vudcrú a~coitar- propostll de accOt•do para a
execução da scntenca ,do Supremo Tribunal Federal, p'nssada
cm julgado e pl'ot'eri da na acção proposta contra a União
pela viuva de Antonio Pinto Palmeira ·da Fontoura.
A proposta sómente será tomada em consideração si da
carta de sentenca constar terem sido esgotados pela União
todos os recursos de defesa na accl!.o, si a · pa~te abrir mão
dos j'uros c custas e si declarar. receber o quantum que f()i
liquidado om apolices federaes que para o· respectivo pagamento fica o Govei·no autorizado a emittir.

N. 47
E' o Governo autorizado:
A ubrit• os creditas riecessarios para . pagamento de
pL•emios tís firmas c emprczus ele consLruccüo naval, que requererem ou venham a requerer pura assign.ar no Tbesouro
Nacional o termo a que se refere o § f•, ahnea IIT, do arLigo 162 da lei n. 3.1;54, de a. de janeiro d~ 19j8, e· que
iniciaram 011 iniciarem o cumprimento da ob111gacao contrabiela pelo dito tet'mo.
·.
.
_
. Os p1·emios do que trata a <referida lei serao pagos parcclladainento, por navips já constru•idos, e sobre os ,que forem

/

'·
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sendo Julgados em condicões de navegação marHima ou
fluvial.
: : ·'
. Caso o consLrudor I!ão se.ia tambem o- armad~r, .o ll,l'e'mío
so será pag·o úquelle, SI este tomar o comprom1sso 11e não
vendm· o navio premiado ao estrangeiro, sem prévia autorização do Governo e sob pena de entrada para os cofres
publicas de quantia igual ao premio.
Os estaleiros nacionaes que tiverem .recebido auxilio do
Governo, amortizarão as respectivas dividas com o abatimento
minimo de seis por cento (6 o/o), e maximo de vinte e quatro
por cento (24 o/o) sobre o valor da factura das obras, abatimen'to de que tratam os arts. 162, alínea III, § 2•, da lei
n. 3.45·í, acima citada, que fica, assim, interpretada, e 96,
§ 2" da lei n. 4. 242, de 5 de janeiro de 1921, podendo o Go.,.
vernci abrir tambem os creditas necessarios para a entrega
de novos adiantamentos, nos termos dos contractos celebrados.
N. 48
.)nde convder:
Emenda ao § 4• do art. 17 do decreto n. i/1. 663. de f
de fevereiro de i 921.
Onde diz : "Quando esses funccionarios, tendo percorrido
toda a escala de accesso, c'ohtarem mais de ~l5 annos de
serviço pubJico federar, sem gosc. de licença e não tendo mais
de 30 faltas justificadas", etc., diga-se: sem goso de licença
por mais de 30 dias, etc.
N. 49

ArL.
Fica o Governo autorizado a abrir o credito
especial de 38:907$216, para pagamento ao cirurgião-dentista
Dr. Rodolpho Chapot PrévOSJt; em v>irtude .de sentençà judiciaria,
N. 50
.Onde conv•ier!
.
Os . agentes fiscaes do imposto de consumo continuarão
a perceber os mesmos vencimentos constantes da tabella l'e~:.
pecLiva, organizada na fórma do disposto no art. 25 da lei
n. 641, de H de novembro. de 1899; devendo entrar, conforme até aqui tem entrado, no computo da l'enda, para o
caiculo da percentagem, o producto da venda do sello do
Imposto de consumo desLinado aos productos estrangeiros
cujo devido 'emprego lhes cumpre
fiscalizar..
.
'

Sub-emenda .

Eleve.se a 2:000$ o limite de 1 :500$ estabelecido na
verba 21•, para os agentes fiscaes.
N. 51

:onde convder:
Art.
O Govreno fica autorizado a mandal' impr1m1r
os A.nnneSI ~ 1" .Congresso B~asoileil'Q de Protecção á Infanci,a,

.
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l'ealizado na Capital ela Rcpul.Jlicit', cm 27 de agosto do COI'•
rente anno, como um dos.numeros do progtammn ·official da!
rest\IS dp Qcnlc~!ari~ •. · · · ·
· · · ·
:: :. ... . · • ~---

N. 52

_.

'
Onde con'v·iel' :·
'
Fic.a o Governo aulo1•izado ii 'abrir os nccessal'io~ hc·
dilas pam pagamento ao~ Drs. Josó de Souza Lima 11oclm o
Justo Rnns·el 1\Iendes de Mornos de totlos os encargos provenientes dus scntcncns que oblivercm do Poder .ludilliario
contl'a a União Federal, abrindo, lambem, si neccssario, as
respectivas folhas de pas·nmcnlo. ·
·
·
'

·;,.

\,,..

. N. 53. ·',
Ond.:l couv·ier ::
•
Fica o Governõ uutorizudó a itbrir o credito especial de
28;2561!!700 para pagamento a Jlio de -Janch·o Lighterage
Cumpany, Limitcd, em vi.rtudc de 8entunua judiciar.ia. con·
forme solicitou cm Mensagem de 7 de agosto do nnno cor-

rcrilc.

··

·

· ··

N.

ti~

·

·· ·

·· ·

'.

Arl. 15, Acerescen!c-se :· "salvo. as· grãtifica~üés i>re"'
vistas pelos respecl·ivo~ regulamentos para o pessoal dos
gabinetes dos ministr~s de Estado,
_ ~. :
· ·· · ··

N•.55
Pndc convier:·
Art..
E' concedido, no cúes do Porto, á Fundacão Os·
waldo Cruz o terreno nccessnrio, comprchcndido na parto
· livre do lote r", situado na pra~a Santo Christo, i>Ql'l\ a const!'ucrüo do Inslilu to do Canccr, destinado ao tr·atamonlu du3
cancei·osos c n~ estudo cxpei'inienL~l dc~s.a lllQle§~ia •. · .•:.......

.

.

.

G
. N. 5~ ·;.•
Onde con'v·icr:
•
·
Mt.
Ficá o Góvcrno 'aulorizatlo a abrit~ o credi.lo .cs~
pecial de !?30 :000$ para pagamento da rustituiciio de du·e1tos
aduaneiros pagos pela Continental I>roducls Cornpany, cm
HIU pela impor'laniio de macbinismos o llltlis alJparoli.Jos
dcsdnados a installnciio d~ íuataciQm~o frigQI:iHco qc Osªsco,
l!:stndo de S.· Paulo·.

N. 57

1

,

.Onde con'v.icr :·
· O funec.ionario 1 adtlido a(lroveitado cm cnrs·u de I'CilCÍ•
monto infer·ior ao do Ios·ar exLincto, lcrn J)roforoncin nas tll'O•
mocõcs quo se derem nn rcpnrLi~üo eru quo son:ir.
.

... s.-voi. xm

,.t:i.
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N. 58

Onde convier:
ArL
Fica reduzido a c1inco annos o prazo fixado no
url.. Jrl elo decreto n. 6. 711, de 7 de novembro de 1907, para
a duração da responsabilidade do carreto e dos ajudantes
deste.

N.

59

A' verba- Alfandega ele :Manáos:

Onde se diz no material: "acquisicão, reparo e conser-

nnão do material, 18 :000$, e combustível e lubrificante,
.\O·: 000~" diga-se: acquisicão, reparo e conservação de ma-

teriaL 40:000$, e combustiyel e lubrif·icante, 18 :000$000".

N. 60
Fica aberto o ct·edito da quantia de 381:789$221, que na
exccurão ela sentença ele 30 de setembro de 1899, do Supremo
'frilmÍ1al Federal, foi liquidada por arbitramento judicial
Iwmologado e confirmado cm gráo de recurso pelo mesmo
tribunal, para pagamento á Santa Casa de Misericordia, da
Viclor.ia, como perdas c damnos clecol'rentes da reivindicação
da fazenda Piracema, do município de Cariacica, no Estado
do Espirita· Santo.
'
·
N. 61.

Accrescente-se ondé conv·ier:
Ficia extensivo aos aud·itores do Tribunal de Contas a
disposição. contida no paragrapho unico do . art. 22 do de•
m·eto n. 15.770, de 1 de novembro de 1922, que diz: "Os repl'er.enl.antes do Ministerio PubJ.ico e seus au;xildares não
poderão exercer a advocacia em causas que entendam com a
J?azen~a Nacional".
N. 62
Onde· convier:
Arl.
Fica o Governo aulorizado 'a· abrir o credito necossario atü 24:000$, para paganierito do debito da União á
Prefeitura do Bcllo Horizonte, proveniente de taxas de agua
u esgotos.
N. 63

Onde convJer:
"ArL. A pensão especial concedida á viuva de Benjamin
Comlnnl Botelho ele Magalhães e que o art. 145, do decreto
n. ":~55, ele '10 ele agos~o. de 1922 (que provê as dP.spa.Yas
JHLIJllyas ?W actual exe1'1J1CW) mandara reverter.. omquanto
~ul.lell·a, a D. Arucy Conslant Botelho de Magalhães, sem pre.Jl,llzn dos montcpios civil o mili~ar, deve ser paga á benef·iciacla dof.clo a data do fallecimento de sua mãe, a referida
viuva elo Banjamin Conslant Botelho de Magalhães.
... .
. ·~'l
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N. 6-i

Alfandega de S. Francisco:
Onde sc.diz -162 quoljls na· razão do 2,6922 o/o sobre a
Iolaf}iio de 468:000$, calculadas e pagas no mínimo sobre o
vulot· da loLu•;úu; 12:632$256, diga-se: 162 quo'tas na razão
de 5 o/o sobre a Iota•;iío de 800:.000$, culculada.; e pagas no
min imo sobre o valor da lo tacão, 40 :000$000.
Onde se diz- Valor da qu,ota 77$976, diga-se: valor rla
quota 246$913.

N. 65
Onde convier:
Aet.
Os funccionarios que ao tempo da lei n. 3.060,
de 8 de janeiro de 1916, já vinham exercendo Jogares em
commissão. e que foram declarados addoidos em virtude de
disposjção dessa lei, poaerão contribuir para o montepio dos
funccionarios publicas, uma vez que continuem em exercic.io
de j'unCI)Ões publicas e se su,icitem ao pagamento das contribuições desde a data em que foram declarados addidos,
N, 66
São extensivas á Caixa de Soccorros do Pesaóal Mar.itimo
Saude
Pu.blica da Capital Federal, as vantagens do arda
Ligo 171, da lei n. 3.1'154, de 6 de jan!Jiro de 1918.

N.

67

Verba 17'- Alfandegas - Districto Federal:
Pessoal:
Onde se diz: T1•abalhado1'es a 5$ diarios, 97, diga-se:
Serventes de pol'ta1•ia a 58 diarios, 97.

N. 68
E' applicavel ao contracto celebrado em 25 de marco de
1922 e publicado no Dia1·io O{ficial de 5 de maio segu.inte, á
pag·. 8."722, quanto á parte do fornecimento a ser feito em
1923, a regra estatuida no art. 163, III, do decreto n. 4.555,
de agosto de 1922.
N. 69

Os ministros do Tribunal de Contas, !'epresentantes do
Ministerio Publico, adjuntos o auditores terão annualmente
60 dias de férias.

N. 70
' - Aco.!'escente-se: "Fica o Governo
Ao arl. 7", in-(1:ne
autorizado· a abrir os ncccssarios ·cJ'P.ditos para a cunhagem
das referidas moedas"...
..4

.

···-~

' '•,
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Ao urL 15- Depois ele "lei", diga-se: "e rog~lamento",
suppl:huirul9.-sc as palavras "rcgul~m.en~o~. ou''.: · . · .... ·· .

N. 72

Ao art. 1Q,..... SulJstilu(HO pelo scguinlu :·
"'!'odos os vencimentos, gratificacões, ·ajudas
cU:S!o 'ê
quaesquer outras .despesas com pessoal ou commis~iies no estrangeiro, serão pagas uo cambi'Q do ·27 ri· por: mil ~:éis".•1 •

de

N. 73.

Ao arL. 2e,...., .SulJstilua-:se assim:·
"0 Governo l'ecluzirá no minimo o emprego dOs· uulomõ:veis pns divcr:;ns 1:ep~r.ticões c scrvicos llUi?licQs".• · ·
.·
N. 'H

Aos arls. 22 c 25- ~upprini!\m-~e,

I·

N. 75

\

.

•"

N. 71l

.Pica eri1 vigor o art, 25 do decretó. ii .. 4·. 555, de iO de
ogo:;lo de 1922. · ·
N•.7.7.
Onde convie!':
Sulist.itua-so o Píll'ilG:J'il!JhO unico do art. 78 do decreto
n ..i5.770, de 1 ele novembro de -1022, pçlo seguinte:
"::\iío c;; tão sugeilos ~t penas discipliuur()S OL ministro~.
ll).Jdilo::cs, · rcprcseutp,nlcs elo min\slcl'io PUQ!iCÇI c ~cus uddldos.

·

N. 78

Onde eonvkr:
'
"lficam os inltll'esstHh; autorizados a: clevt\r alú ii mt!tudl1 do:; seus vencimentos a consignar;úo roi'crida no a11l, 1•
do det•relo n. 3.:.!3\, de 5 elo janeiro de 1917, l'Clativo ú con~
slrucção c acquisitJÜO ·de ilnmoveis,"
·
'•

'

.

N. 79.

'!.~

oc •• '·

.

Scn1 motlil'ieaJ•, nu vcrhci 17' ccinslnulc 'do nrl, 122, da leJ
n . .u:;r;l), de 10 de ugosb elo corrente um1o, a dutrwüo lia
rubrica "Auxiliares tio cscJ'ipla", fica a lllcsmn des·dobradu.
:p:w n.f.Pnl:i'~mcnto do~ nc~u~es funccioJ!ttrios, · cm oi:ç!cn!ldO e

1

Sl'UI JCU~UO,

, ...

.• , ... ...

.

J

••

N. 80

OmJr. convicl':
· . Art. Fica revis·orado ó rlisJ)osto no nrf.. H6 da lo! nurnr.ro L 2!t2, de 5 rle janeiro ele 1n21.

N. 81
''

Tnclua-sc Ondn convic1::

1a

. Arl.
Accrcscenle-s~ no art. !l' da lei n. L 182, rle
do ·novembro .do 1020, as seguintes rlisposicõcs:
n.) para o5 !Juncos com capital roalizaclo superior a r!\ís
1.000:000$ e que trnharn JlCI'mis;;ão 11ara operar com funccionarios publicos civis on mililnrr;:, mediante consip;na~fio
nas r•espectivns folhas riu r•r.gnmrnlo. fica rednzido a .mil con. los (.c réis o maximo do capital realizado exigido pelo reg·uln~
mento da Caixa de 11edeocontos para lCl' di Peito a rcde;;contnt·
na mesma Caixa e a i :0(10$ a inwol'lancin mínima de c~·ta,
lilulo que apresentarem :t redesconto;
·
b) fica entendido qu:} ns notas promissorias ou letra~ ,j(',
~nmhio aJwr.sentadas a redesconto por esses bancos não devem ter vencimentos superiores aos prazos maximo:l cslipularlos pelo regulamento ela Caixa de lledesconlo c conlct•ão,
altiin ela firma eh' runccionurio publico, civil ou mil ilar, QtHl
conlraho o cmprcslimo· c C!UC ·deve ser· empregado de quadro
ou titular, ·que. esteja no exercício rlc suas ·runc~õcs, uma
outra· J'il•ma que tambem pódc ser de funccionarll). puhlicC1, satisfazendo essas mesmas condicõr.s; r., bem nssim.
que, sendo a taxa .ela Caix'.t ele lléclesconto de G '7o (seis po1•
cr>nto) ao anuo, os ,im•os. cobrados pelos mesmos bancos aos
. frmccionat•ios publicas. não devem ser superiores a 12 'lei
(clozr. por cento) ao nnno.
· ·

N. 82
Süci extensivas ft. Coo)lerativa de Creditei dos Funccio.
nal'ios Publicos da União de Responsabilidade Limitada ns
:vantagens do art., 17 f. da lei n •. 3 ..\.54, de Q ele janeh:o .de
.i918 ,,

N. S!l

Ond•J convier:
1
Art..
Ficnm ext·~n~ivas tÍ Sociedade Bcnéficentc dos
Funcc ionarios l!'r.cleraos, o~ favores concr.clidos no Banco dos
Funccionnrios Puhlicos, Mnnt.cpio dos Servidores elo Estado e
no Banco Predial rJo lUo de .Taneiro, pura apcrar com os fun.
ciopal'ios publico;.; eivis tl milila\'CS •.
·

em vez de "Ficam .•. ", diga-se: "Fica o G.averrió auto..
rizado a tornar extensivos, etc."
·
~-

O

•••

•O•

O••

·~

'•
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'

•
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N. 83

•

Substitua-se o n. I pr.lo seguinte:
·~os augmentos' provisorios fixados pelo art. 150 do de-·
creto n. 4.555, ele 10 de ar,·osf.o ele 1.912, tex·ão como maximo
a importancia ele lresenf.os mil réis mensacs c não ~!,tingirão
aos funccionarios, mcnsal:slas, diaristas e jornaleiros, ·constantes .do § 2" do mesmo artigo, nem ao pessoal contractado,
nem ao pessoal pago pela verba "Material", nem ao peSf\Oal
extraordinnrio a•dmitf.ido pura execução de obrs novas, repara!;ões, construccões de e"lradas de ferro c melhoramentos
de portos, nem ao pessoal das obras do nordete e do saneamenl,o c prophylaxia .rural dso Estados, sendo sómente applicaveis aos l'unccionarios, ·mensalistns, diaristas e jornaleiros
. pag"os pela verba "Pessoal'' das tabellns orçamentarias e não
sendo comprehendiC:as para sua applicacão quaesquer gratificações adicionaes, extraordinarias, res·ulamentares ou es- ·
. peciaes c commissões e U3 diarias dadas a funccionarios e
mcnsalistas."
·
N. 84

Ao art. III:
Supprimam-se ·as palavras: "que, além de receberem
uma pnrt.e fixa de vencimentos, recebam tnmbem percentagens, nem são ex!ensivaa a t'unccionarios",
N. 85

·Aos ns. V, VI c VII :
Substituam-se pelo seg·uint.e:
"0 Governo abrirá os necessarios creditas para cada repart.icão ou serviço dos diversos minist.erios até o maximo de
setenta c cinco mil conto~ de reis para pagamento, em 1923,
de setenta e cinco por cento rtos augmentos provisorios de
vencimentos, mensalidnds,;, diarias e jornaes a que se refere
o artigo, ot'fectuado no l' semestre o pagamento dos refe·
o artigo, effoctuando no J• semestre determin'foda a percenta-·
gem de reducoões, quando necessaJ•ia para nilo ·ser excedido
aquelle maximo de setenta c cinco mil cçmtos de réis".
Ao n. IX:
Supprimn -se.

N. 86

·•.

N. 87
AccreHccntn-sn onclr ronvier:
E' n:xt.r.nsivn á Socir.riarlli. Mul.uuria Brasileira, devida-·
mcnfr eonstlfuidn c rcgislruda. n permissão üos arts. 107. da
lei n. 3 ..232, de 5 do .lmwlro r.1c 1\1!7, e 216, da lei n. 3.4541;
de a do Janeiro de i9i8.
•

'sESS.ÍÍ.O EM 30 DE DEZllMDUO Dlld922

N. 88

Ondo convier:
São extensivnR (L Cnoprraliva rir Crcdilo União, d~ rr.sponsabilidar.le limitada, u1' vanl.ag·ens rio <WL, 171 da lei numero 3.151, de li de ,innei:n r.lc 1918,
Sub-crnenda

Em vez de - São extensivas - diga-se:
Fi r, a o Governo autorizado .a tornar extensivas, etc. ·· ·
N. 89

Onde convier:
Art..
Ficam exlrmsivnR ít Sociedade Beneficente dos
Funccionorios .Fer.leracs o' favores concedidos ao Banco dos
Punccionarios Publicas, Monl.epio dos Servidores do Estado c
ao Banco Predial do Ilio de .Janeiro, para operar com os funccionarios publicos,' éivis c militares.
Sala elas sessões, 29 etc dezembro d·e 1922. Eu:ebio de
And1'ade,

N. 90

Onde convim·:
ArL. 1.• Aos consullores elas delegacias fiscaes, além das
atlribuicões enumeradas no art. 11 do decreto n. 15.218, de
29 de dezembro rlc 1921, r.nmpet.c:
§ L• Acompanhar os processos rle aforamento e t.ransferoncia dn terrenos nacional'>•, comprehenclidos os de marinha,
prosiclindo-lhr.s ns merliçõc·~ r. aYaliacõ~s. com as vantagens
que. !.in ham O:i r.xl incl os procuradores l'iscacs, seja qual for
a zona em que esses terrenos se encontrem.
§ 2." Proceder na consu.ll oria, que funcciona sob sua direcção c com o. auxilio r.l~ um l'unccionario designado. pelo
delegado fiscal, tt inscrip(;f:in rla divida activa, fiscali~anclo .o
preparo c organização das respecl.ivas. cort.idões, que rubricm·ão para funclamcnt:\l'cm o executivo fiscal.
§ 3." Fornecer ao Jll'ncmarlor ela Ropuh!ica, quand·o por
r.sl.o requisitadoR, o;; esclal'•!Cinwntos nccessarios á defesa dos
inl.orr.sses r.la Fazenda, nDD ;a·, nn~ rxecuLivos fiscaes, como
cm lodos o,; feilos cr11 qu.~ t•. mr!smn l?azcnda for interessada.
§ !~o" Excrcm.· !orlas ns allrihnicões consl.anles dos arts 27
o 2.B '(]O dem:elo n. 5.390, de JO dr dezembro de 1901! e q110
não .cnnLraricm o~ disposit.lvn;; do citado drcreo n. 15.218.
AI' I.. 2.~· ,\ prrccnl at~em ele 211 %, r.leeluzi.da da cobrança da
divida activa o Hupprimidn a elo solicitador,· cargo que na·s
delegacias l'iscaPs n~n •'xlslr) 0 cu,in necessidade não se faz
sentir, serít clivirlicln, nnR J:~~laclo;;, de accôrclo com n t.abella
seguinte:
Ao ,JUlZ ._ .. • .. .. .. .. .. .. ..... .. • • .. .. .. ..
...
4%
Ao cscr1vao . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
11 %
Aos ol'ficinc,; dr) ,iu;;tien l't•purl i·clnmenlc . . . . . . . . .
11 %
Ao procurndur da TiepullilCll .... , , , .. , , ... , , . . .
6 %

Ao consultor .

o

•

; • '•' •• '

• • o • • • .' • • • • • • •

I. 1''

a. ~

~
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São succcssivamcnle rcjci!arlns as srguinl.cs
E~fEND,\8.

N •. i

: O Gowrno nbrit•á, n:i vigcncia dcs!a lei, o nocessario crc,dilo para cump1•ir, na pa1•lc relativa a vencimentos, o eslnbe·
leciclo no nrt. 12 do regulamento que baixou com o dccret.o
n. 4. 680, dt> J 4 de novembro de 1002 dosde ,i ui ho de 1009, a!li
31 de dczc.mbro do 1920.
N. 2

·
AcL
Os fu)lCcionarios da União que houverem cxor·
cirlo cargos t'lll Mmmissão ou interinamente por mais do cinco
anno.~ c que, mais tat•dc, t.cnham sido incluídos nos rcspccli~
\'OS quadros cm cargos imrnediatamonte infcriorc~. serão providos na effeeJividaelc dnqucllcs cargos, nas pl'imoirns vagas
que nos quadros se Ycl'ificnrem, elo prefcrencin qnacsquer outros, ua m•dem ela nntiguidnrtc de interinidade ou commissüo;
contundo; pnra todos os cffeilos, o tempo dn commissão, ainda
que, porventura, na dnta desta lei, .iii esteJam na effectivldada
.dos cargos que exerceram em commisslio.
.·

N. 3
Arl.
O Govêrno emprestnrá ao In~tilulo de Protecção
Onde convim•:
c Assistcncin :i Jnrancin rio Rii) rio ..Taneit·o nltl .a qunnlla dri
300:000$000.

'

superiores n setcntn c cinco contos de réis, vencerá juros nunr.:i
superiores .a sct.cntn o cinco contos da ré is, venerá juros de
5 o/o pngaveis, po1' anno vencido c deverá estar inteiramente
l'csgntndo rlantro de 15 nnnM, n contar ria onlrega pelo Go;vcrno, dn ultima prcsf.acüo.
.
O producto do cmprestimo ser:\ exclusivamente. empregado na conclusão do cclificio, ora cm construcoão, li run Moncorvo Filho n. 90, antiga do A01•nl, .e na instnllaçlio do citado
l'Stabeleclmcnto ,.

N. 4

Onde convier:·
·
Fica nsscgurarl,l no Jns!ilulo rlc Prolecc,üo e As~islenciri
á lnfnncla do Rio de Jancil'o o direito de fazer cxtrnhlr, no
proximo nnno ele 1023, a JnlP.l'in que lhe foi r.oncedirl:t pelo
disposto no arl .. 22 da lei n. ".230, rlo 3'1 de dezembro do
~920, pm•n set• cxtrnhidn durnnto as festas. do centcnorio c
que por motivo de forcn mnior dei:tou ele sel-o, como por·
mitliu aquela lei,
O Governo est.abclccerá as clausulas pnrn a õxr.cuciio dc.;tn
êoncessilo. snbmcllidos á sun npprovncno n plano da lntr.rin e
as condir.ões do sorteio.
Snla das sessões, 29 de dezmnht•o ele 1922. - Iri'neu

1:·

Mrichado.

•

SESS,\o' EM 3ú DÊ DllZI!Mii!\õ llll 1922

N.

Ondo convier:

23S

~

. A~·t.
~"i.cnm cxlcns.ivas .a _l.uda;; as ~:~partições do ~fJ ..
U!Sic r10 da 1• ~zcndu a:; rltspos1çues do urltgo 1\8 do 1·egula·
men 1o que 1Jntxou com o llccrclo n. ii> .210, dQ ;~8 rJe cíewm·
!lro do Hl2t..

N. 6
Laboratorio Nacional ele A.nalyscs:
·
Accrcsccnte-sc na verba "pessoal'" -:... auxilio para altt.•
gu11l r! e casa do portciro-conscryudor, 1 :800$000,,
§ 12 -

N. 7
Supprimn-se da vct·bn 21, de l/O i~ da pnla\'l'n - Stlllo·- o
acct•r.sc•mo votado pcl!l Cnmnrn.
.
:::a ln rln.• sr~sõas, · rir. dcz0mll1'o de 192.2. - lrineu ]/a-

chado. -

Justo C/wrm~mt.

·

.

N. 8
A1·f. · Emprognrlos adtlidos - Para pagnmrmto de ven·
cimentos de funccionnrios de 1'1:\part.icõcs c Jogares cxtincto;; ou
adrlirlo~ cm conscqucncia de reformas de servi~os nntet>iores
n 3'1 do dezembro de :19:19, netos tcgislnfivos ou scntcnr.as .indiciarias, cujo nprovcilnmento neste, como cm todos c•s Ministcrios, dever;\ continuar n ser feito durante o cxnrcicio, nns
· repnrl.ições desln Capit ai ou dos .Estados, dispensadas ns condioõi'ls provistas cm Í'Cguln.mcnlos, podendo os funccionnrios
que o requererem 8cr. nprovcil.ndos cm JogarC's de vcncimen·
tos inferiores, conlinunnclo n perceber os vcncimenloo rio
cargo que tinham, sendo cm ludo mais observado, no que l'llt•
compalivcl com esta lei, o disposto no nrt. 177 rln lei nu·
mero 3.454, de 6 de janeiro d'.l :1918, ficando, nllim disso.
para lodos os effritos o~ funccionnrios nddidos equiparados
nos funccionarios do quadro, nn corrospondencin de suas at..
tribuiçõcs.
~. !)

Verba 21' - Consignnciío i'.:
Depois rln pnlnvra sollo, supprima-se ii segu ln lo:: ·: .ff. i
"Niio poderfio os agentes fiscnos do imposto de cô1lsumri
e do scllo adhesivo' ter vencimento superior (parte fixa. e
parto vnriaYC\1) S().in qual fôr n rt'nda arrecndndn, uo llnuto
muximo de :1 :500~000."
Snlu das scssõo~, 28 do dezembro do i 022. - li'ini.m .lfri.·
chr"lo.
N. 10

o Govemo orgnniznr1\, n pnrlir de i de "jnneiro de 1923,
um quadro anncxo ao pessoal ria labella 1,'1 dn lmpren.sa Nq-
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cional, aproveitando os ocl11ncs oll!'eiros que contam mais de .
1~ annos de serviço, dcnl.ro da "'-'''!Jn votada de 18-i :000$, dos-.
l1nada ao pagnmcnlo dos nlC'smos oh1·ciros.
Officina de serviços accessorios:
18 ofl'iciaes de 1" classr. a ...... .
350$000
5-í:G00$000
12 oJ'l'iciaes de 2' classe a ..... .
300$000
43:200$000
A classificação obedecerá ás
. seguintes condigões:
Com]Jetencia. c média:

Officina de composição': ·
4· officiaes 'de 1,' classe a ..... .
Officina de impressão:
1 official de 1'' classe a ...... .

350$000

1G;800$000

350$000

4:200$000

118:800$000
N. 11

Ao art. 30, n. O. acrescente-se " exceptu.adas as !lstalleart. ·18 do decriJto le(tislativo n. 4,.~8l, d• li de de. ;em.bro de 11121."
Sala dps sessões. 28 dr. dezembro de 1922. - 11-inen Malecidas no

chado.
I

N. 12

Onde convier:
Fica o Governo autorizado a concedm· disponi!)]lirl:ldo
temporaria nos funccionarios que contaram mais d~ rler. ·annos de serviço na respectiva repartição, mediante n r,ag:tmenLo do cicoonl.a por cento dos rcspecti\•os vencimentos, sem
pre,iuizo do tempo ele serviço para os cffeitos da !lposentacloria.
·
N. 13

Onde convier:
Art..
Para o pvovimento rio cargos der,enrlentes de conr.urso, quer nclmini·sLral.ivos, quer ela mugist.ratm•u ele servic:o~ de compelencia lechnicu, ou elo magi.~torio. toriio prcferencia, cm igualdade ele condições de idoneidade, ::i respeo•Liva classificação c subsequente nomonr;ão os candidato.~ quo
auferirem maiores vencimentos pormancrite;: dos cargos fcdcracs que esliverem rlcsompnhnndo.
§ · As vagas decorrentes dessas nomeações,. exceptuadas as ele serviçoF de competencin l.echnica, de chofo:i de rn~
partição ou serviço e as dependencias de concurso,. serão obrigatoriamente preenchidas, sob Pflllrt rle responsnhil idnrlo, por
funccionn~ios adrlidos ou cxt.inctos, de 11m parn oul.poo; mi~
nisterios. re~peJladas ns suas categoria~.
··
§ 2." Nn fa!La de funcoionarios dessas cal.cgot•ins, n Jll'Ccnchidas aqucllas vagas por prom·oçiío rle qLHim ·a cllns tivm·
diroil.o. ficam rir~~do onl.fio oxt.ineLas ns vagas rio;; ullirnos eal'gos aló que os respectivos quadros fiqllem reduzidos ao pessoal estrictnmente indispensavel ao serviço.
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N. 14

Accrescente-se onde convier:
sor{~

A. ri..
Aos avaliadores privativos ela Ji'azencla Nncionai
concecl ida a graltt'icac;ão mensal de 300$000.
N. 15

Onde convier:
Accrescenle-se: "Fica restabelecido o vencimento do
do encarregado do serviço de electricidade do Thesnuro
Nacional. cm (J('clenarlo e grutificaoão.
·

!1 :200$

N 16

.A' verba n. 17, do ovçamento da Fazenda - Alfandega :
Artigo unico. Ficam equiparados em vencimentos ao~ segundos escripturarios rl;:i mesma repartição, oR fieis do Thesoureiro da Alfandega do Rio de J une iro e elevadas us quebras
que percebem a 1 :SOO$ annuaes. Abram-se os necessarios creditas.
N. 17

.

O Poder Executivo. abrirá o credit.o necessario e entrará
em accõrdo com David Lennon de Saxe c Maria Saxc Vitello,
afim· de satisfazer. os direitos que tcem contra n União, servindo de base para a transacoão os pqreceres rxistentes no
Thesouro Nacional, e dados por mot.ivo de requerimento r!m
que o seu finado pae pedira a mesma composioão.
Onde convier:
N. 18

Onde convier:
" Substitua-se o a!'l.. 26 e .seu parngrapho unic.n do nc·gulamenlo que baixou com o decreto n. HL 7'16, ele G de
novembro de 1922, pelo seguinte:
Art. 26. A venda será feitn cm leilão, realizado na propria casa de penhores ou nu agoncil\, por leiloeiros pu!Jli~o·
desta capital.
N. 19

Onde convier:
Os vencimentos dos porteiros. ajudantes rle pO!·t.eiros,
, continuas, corr1•ios r serventes rio 'J'hcsouro Nacional n Tribunal de Contas serão iguae~. puc:r todo~ o~ ~!'fritos. ~os_ rios
ompre!l'nclos ele iguacs cntcgilria elo MinistiJrlo da Vmcuo. tl
Obras Pllblicns, fazendo-se pnru isso ns alterações necessar1as

nas respectivas .tabellas.

·

r
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N. 20

OJ11lo conviei': .
· · r~· valido papa as nornoac:;õos de funcoionrll'iOH rle .F.i.lZI'!ldi.
do~ I' entt·nncia o concut•so d(' agente fi:•cnl.rlo imposto de con~
sumo,,
.
'"'•· I

•'

N. 2i
O.ndc convier:
Ficn o Podct· Executi,·o autorizado a abrir os ct•euiloi! no·
c.o~~urios para pagamento das sentl'nras judiciarias c ;Jo;; do~ .
mais encargos dcllns derivados.
•
·
As J'cduceõcs llo vencimentos, segundo o cr.ili'rio a qnc
procede a presente tabelln, serão lowadas como ·computo de
qualquer imposto 011 o11t.ro onus pl'OI'isorio solwe vcneimr.nto:~
crearlos IlOI' esta Ir) i.
·
:Fica suppt•imida _para o pessoal dt\ Impt•ensn Xt1Ciünal o
Dim•io O{ficiat n dota cão relativa tí gmt ificaeão de t(lh~ l.t•nt'a
n !ll't. HiO ela lei n. · ·\.5q5, de 10 de agosto de Hl2:3.
Supprimn-sc tl dotação de 18·1 :400$, destinada aü paga-

monto dos scrviros por· obra, em

c;unrlro

~tnncxo,

jdirector güral ......... , ....:

yh~ludc

dn cxist,encia do

·
Por funccionai•in
Ord. c Grat.
Tiital
.24 :000$0ú0

;?~ :000~000

&c('tio Cen/)•ol

1 sub-dit•nclor chofe ....•.. ,,

6 pl'imciros offiriaes ••.... .:

12 segundos officiaes •...... ,
15 tercQiros ot'ficiaes , , , •.•. ,,
1 npontadot• ·geral • , , , , •••• ,,
:1 ujw.lnntc , ..• , ••.• , .•• , ••.~~

H :··100$000
H:000$000
12:000$000
72:000$000
9:60.0$000 115:200$000
7:200$000 108:000$000
9:600$000
!l:OOO*OOO
7:200$000 ..
7:200~000

Tliesow:a.ria
f thcsOUl'Ciro

.t fiel

.•.:t.t t.•,

t

co:.·•,,,,,,,,,, ,;
I

t t,l,t ;

I, t t I

I

I

I

I

t:

12:000$000
8:400$000

12:oooaooo
8 :400*00Q
/

Almo:r.a.!•ifrulo

ahnoxnrifn .... , . , .. ·, .... ,·
ngonto
i cnrt orm,io -. ........ , .... •:

:1
1

f

I

I

li I

O I

I

O O I

Ser.çü.o clá Aste.9

f

I

I

I

O O I

.12:000$000.
• 8:400$000
O:G00$000

,.

12:000$000

·. s :400$000
G:G.D0$000

·

1 sub-direclot' clicfe •......

2 aJudnutcB ....... , ....... .
4 officiaes escrevenl·es ...••

2 levantadores de modelos , •.

:1.0 an1nnuense~ , , , . , ........ .
:1 dactylographg ••.......• , • ,.

14 :400$000 .· .
12:000$000
. 7:200$000
7 :.200$000 .
7:200$000·
5 :·400$000

14 : ·iíl0$000
24:000$000
28:80061)1)1)
14:400$1)00
72:000$000
p:400i00~

I
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Secçrio de Ílevisiíu
Pot~

if c!JeJ'c
. de. scrvko.
........... .

· sulJ:-c.llele . , ... , ... , , ... .
rev 1~ores
·
·
'
10 coulcreutcs , • ,., ....... : . •

............... .

~O

fúncciõnilrio .
Oru. e Grut.
Total
0:000$000
9:000$000
8:400$000
8:~00,000
ü:OOO~OOO
50:000$000
6:00((~000
50:000,000

Sec!:ií.u de Gl'avura
f Chefe. de

SCrVÍI'O
'J

·•
•••••••••

1 sub-cbcfe .... , .... , ... , ,
3 officiaes cspccincs· .....• , , ·
2 officiues ele primeira ••.• ,
2 oJ;l:!cfacs rlc 3egunda •. , , . ,
2 oi!JCJaes tlc terceira , , , , , .
2 ot'fit:iacs de qunrtu ....• : ,'
1 pboto-gt·uvador •• ·••••..• ,,

9;000$000
8:100$000
6:000$000
tl:000$000

5:400~000

4:200$000
3:600$000
7:200$000

9:000$1)00

8 ;!,00$000

10:800$000
12:000$000
10:800$000
8 :·100$000
7:200!000
~:20~000

Secçií.o de l.iliWI]J'aphia
i chefe de scl'\'i~o , •... , .. ,
1 sulJc liet'c , •. : .••..••••.••~
1 officiJI.I cspr.ciul .... , .... .

4 ol'ficine:; do
ii ol'ficiaes de
5 officiuos de
5 ol'ficiacs de
3 ponont.lorcs
1 contndot· de
1 cortador de

.,.

primeira ..... .

ticg,,wda •••.• ,.

lcrcrJira , ... , ,
quarta ...... ,
..... , ..... -. . .
edi,;õcs ., •...•
JlUpel , , •.•.• ,

fl:000$000
- 8:.\00$000
ii :600$000
6:000$000 .
5:400$000
4:200$000
3:600$000
4:800$000
4 :'SOOMOO
4 :soo.~ooo

9:000$000

8 :·10(\$000

ü:ü00$000

2·1 :000$000

27:000$000
21:000$000
·18 :000$000
18:0001000
4:8tlOSOOO
4:800$000

Secçií.d tlc Com.põ8iç4.>
(1/ICitl'i:)

-

i chcfa' geral
f sub-chefe ....... , ... , ... .
7 chefes lle ~uh-seccões ....•
7 ujudanle:!
6 paginudore~ ·· . , ·... ~ ......
2 n,iudanles de pnginadol'es ..
·1 oJ'J'ic1al c;;r,ecial •.••. , , , . ,
1u officiaes de primciL·n ••••••
21 ot'ficiacs de segunda •.... ,,
15 officiac::; de tcrccit•a ......
10 ol'ficiacs de quarta •....• ,,
2 tiradores de vrova~ ..•... ,.
I

I

I

I

I

I

I

I

O O I

I

I

I, I I

O I

I

I

I

I

I

I

I

t

I

O •
I

a njurlantcs
1 ntr.chnnico

O I·,.- 0 tI O I

I

o ........

I.

I

I
I

O I

f

• • • ·,

~~· ujudnntos

mcclwnico::; •..• ,
1' cncal'l'Cgadu zelado!' llc ma-

.

trizes .

~· 1n'C!1nrnllor

o

I

,

I

•

•• •

o •• o , •••

do mo ln! •••• ,

9:000$000

s:.\OO$OOfl

7:200$000
tl:ü00$000
ü:li00$000
5 ;1,00$000
6:000$000
6:000$000
5:400$000.
~:200$000

3:000$000
5:400$000
3:1300$000
6:000,000
3:000$000
tl:000$000
4:800.000

ll:000$000
8:400$000
50 )100$000
4li : 200$000
3\l:G00$000
10:800$000
6:000$000
·IIi :000$000
113:.\00$000
ü3 : OOO~iOOO

36 :ooo.~ooo

10:800$000
10:800$000
ü:000$000
7:200~000

6:000$000

4:800,00Q
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Secção de Impressão Typo0 rapltica (rn.atriz)

1 ehefo got·al ............. .
1 sub-che l'e .............. .
. 4. chefes de sub-secções .... .
1 judaulcs ............... .
2 ol'l'iciacs espeoiaes ....... .
H officiaes de primeira .... .
1ü ot'ficiacs de segunda ..... .
15 ol'l'iciacs de terceira ..... .
~ 2 ofl'iciac,; de quarta ...... .
1 engt•adador o:le primeira .. .
1 cngl'adarioJ• de segunda .. .
1 engradadm· de . terceira .. .
3 cortadores de papel . , .... .
3 contadores de edições ... .
3 n,iudanlcs de conlaclol'es . , .
2 lavadores de fôrmas ..... .
2 l'uniidores de rOlos , ..... .

Por funccionnrio
Ord: e GraL.
Total
9:000~000
0:000$000
ll:400$000
8:400$000
7:200$000
28:800$000
ü:G00$000
20:400$000
6:600$000
13:2()0$000
ü:000$000
84:000$000
5: íOO~OOO
80:400$000
4:200$000
63:000$000
3:600$000
43:200$000
G:000$000
!l:000$000
5:400$000
5:400$000
4:200$000
·l :200$000
6:000$000
:18:000$000
4:800$000
14:400$000
:12:600$000
4:200$000
4:800$000
!J : fi00$000
5:400$000
10:800$000

Secçlio de SJrviços Ac"cessorios (matriz)

•

1 chefe geral · ......... , ... .
1 sub-chefe ......... ·, .... .
5 chefes de sulJ-seccõcs .... .
5 ajudantes ................. .
3 auxiliares do chefe geral. ..
6 ot'ficiacs · cspeciaes sendo
dois douradores ..... .
20 officiaes de primeira sendo
trcs douradores ...... .
1ü officiaes de segunda, sendo
um dourador ......... .
1-3 officiaes de terceira, sendo
um douradoy.: , ...... .
10 officiaes de quarta ........ .
1 cortaclot· de enveloppes ... ;
3 numeradores ............. .
1 encarregado do. deposito de
de folhas ........... ..
i contador de .primeira ..... .
2 contadores de segunda .... .

9:000$000
8 :400$000·
7:200$000
6:.600$000
6:600$000

0:000$000
8:400,000
36:000,000
33:000$000
19:8008000

6:(300$000

39:600$000

6:000$000

:120:000$000

5:400$000

86 :400•$000

4:200$000
3:600$000
G:000$000
º:000$000

54:600$000
36:000$000
6:000$000
18:000$000

' 6:600$000
6:000$000

6:00~000

I

6 :600•tiOOO

4:·sooeooo

9 :600$000

9 :000$000

O: OOO$il<OO

Secção da· Pautaçiio
1 chefe de servico ......... .

·t sub .. chefe ... , ............. .

,5 officiacs
lí ofriciar.s
·5 ofJ'iciaes
. ·~ officit1es

de
rlc
ele
de

primeira ..... .
segunda ...... .
terceira ...... .
quarta ....... .

s :4ooeooo

G:000$000
5:400$000
4:200$000
3 :600f(l00

8:400$000
30:000$000
27:000$000
21:000.$_000
1Q:800f~~

SESSÃO · El.V[

30
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,

2Jg

Secção de Expcd·ição
·J ebefe dr. servit;o ......... .
t, cxpedidot·eo de primeira .. .
i expedidoros de segunda ... .

Por funccionario
Ord. e Grut.
·Total
!l:000$000
!l:000$0'00
5 :400$0'00 . 9 J 600$000
.\:200$ooo
1u:aoo$OOG.

Ser;r,tw
. de Fund·ir.ão
.
1 ehefc de serviço ......... .
1 sub-chefe , ................ .
5 o l'ficiaes de primeira ..... .
"["[''
1 o 1 cmes de seg·unc1a ....... .
7 ufl'iciae~ de terceira ... , ... .
li ofl'iciues de quarta ....... .
3 p~·eparaclores de mela! .... .

!l:000$000
8:400$000
G:000$000
5:400$000
":200·$000
3:G00$0GO
lt : 800$000•

30:000.$000
21:600$000
29:400$000
21:600$000
14:&00$000

9:()00$000
8 :1100$000
G:000$000
5 : l1GO$OOO
&:200$()00
3 :600•$000

9:000${)00
8 :1100·$00()
12:000$0001
·10 :800$000
&:200$000
3:600$000

9:000$()00
8:40()$000
li:G00$000
6 :000$000.
5:400$000
4 :200$()00
3:600$000
(l :600$000
'4 :200$00()

9:000$000
8:400$00()
6:600$000
18:000$000
10:800$000
8:400$000
7:200$000
6:600$000
/1 :g00$000

9:000$000
6:000$000
5: /;00$000 .
!1 :200$000
3:600$000
5 ;!,00$000
!1 :200$000

9:000,{)00
ü:000$000
5:400$000
4:200$000
3:600$000
5:400$QOO
12 :600'${)00

9:000$000

o :Ó00$0·00

8:400$000

1~_: SOO,OOQ

9:000$000

8 :400•$000

Secção de Stereotyp·ia
1 eh e re de serviço ......... .
·1

2

2
1
1

sub-chefe ................ ·..
oft'iciacs ele pl'imeira ..... .
ol'l'iciacs ele segunda ....... .
ufl'icial do l.ercclra ........ .
oHicial de quarta .......... .

Secção de Mecanica
:L chefe de serviço ...•......
1 sub-chefe . ,.,, .............. .
1 l:ot·nciro perito ............ .
3 nl'l'icincs ele primeira ..... .
2 oft'iciaes ele segunda ..... ..
2 ol'l'iciaes de terceira ...... .
" O l'l''ICIUCS
.
I quar ta ....... .
~
(C
1 ferreiro especial ........... .
1 ferreiro a,iudante •.........

Sccçrio de ·Carpinta1'ia
1 chefe de serviço .......... .
1 oJ'fieial do primeira ...... .

1 o.fficial do segunda ....... .
1 ol'ficial de terceira ....•...
1 official de qu:irta ......... .
1 cutileiro ......... : ....... .
3 reparadores do cdificio ... .
St:ci'Üo

•

Ell!ct1'icidallc e
Motm·cs

du

1 chel'e do se)'vir;o ......... .
2 8Ltb-clwfes, sendo u.m do
Diario O({icial • .......

240
Pm~

:runcciónario
Ül'd. e Gt•at.
Total
G:000$000
12:000$000
G: 4100~000
5: 400~000 ·
.J :200$0.00
4:200$000 .
~:600$000
3:600$000
5: 400$00(} 21 :&00$000

.2 orficiaes ele ]ll'imcirn ..... .

1 o!'l'illinl elo ticgunda, ...... ,

1 ofl'ieinl do !ct·ccira ... , .• , ,

1 ot'J'icial do quarta, ...... , .

4

do motores, ,

COTI$!Jl'\'UdOI'CS

1 pol'lcfro , . , ........ , ..... , .

8 :-i00$000

1 ajudante de !JorLeiro .• , , . ,
Q
.
"-'
C011 l'JJl\10:5
7 cot>t;cios •. , •• , ....... i·, , , • , •

13:2ooeooo

6:600~.000

o t 1 o o o 1 o to ol o o o o o

t

8.:4008000
7:200$000

7:200*000

O:090$000r

~2:000f000

QUADRO A:I'NEXO

Composição
4 officiaes
4 o!'ficiacs
4 offic.iacs
3 o!'J'ic.iaos

'i

à :oooMoo

de primeira,,,,, ,.
de segunda.,,,,,"
!le tcrceirrt ..• , .. ,.
l(c quarta., .......

24:000$00{i
. 21 :600$000
16:800$000

5:400$000
4 :200$000
3:600$000

10:800~000

Jmm·cwio TtJJlO(II'aphicrt ·
·2 oft'ieines

de primeira.; ... ,

2 officiaes de segunda, • , ... .,
2 off.it1iaes de l.ct•ceira, , ••.. , ·
.:1.

official de quul'lu. , ........

-

ll:000$000

12:0008000

.\:2008000
3:000$000

8:400$000
.3 :GQ0$000

10:SOOMOO

5:400~000

Scrl'i1:'us
. Acccssorios .

!5 ofl'iciaes dfl primcit·a, sendo
cinco numeradores ... ,
7 officiacs do segunda. , . , , •,
o officiaes de lcrcoirn ..•••.••.
~ offir.iaes de quarta .....•• o;

0:000$000
G:4·00$000
4:200$000

00:000$000
37:8001000
25:2008000
1o:soo~·ooo

ª:OQO.OOO

'"UJ.\RIO 'OFFICJAL"

••

]!cd!IC(.'tÍO

.....

1 redactor cbf)ÍC,, ... ,., .. ...... . H: 400$000

r·

'

.
'

.

H : -iQ0$000 ·

ll :GLIO~OOO. .·. · 2S :800$000

3 uu.xi.liarc::; :•·•• ••• , .......... .

'

Scct·tid ele Rcvisad
.

'

0

UI

!J:000$000

. f elwl'c Uc scrvH;.o .•••.. •.• ·•·

sub .. chcfe
12 rovisorcs ....... , ..... , .
'1

J~. cqnfc~:c.nlc$

I

I

I

'

I

I

I

I

I

t

t

I

t

I

tO t tO I

I

I

I

I

t'
••• ~

8 :.wo~ooo

tO

ti I I I tI

~

''

0:600$000
(i:000$000

0:000$000

8 :400$00[}

79:200*000
72:000$000

I
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SESSÃO E!l!

·1 conlacloJ',
· .

cucmTcgudo

rr~appn.

P01: fuuccionario
Ord. c Gral.
'l'olal

do

, o.l

...•.... , .....•

7 :2008000 .• 7 :200$000
!i :uoo.~uoo
.,
.ü: Gno~>ooo

~ UJ udunle do cncancgudo ...
o con(udo~·cs de Iinha~. sendo
•

dOIS

junto ao

241

cncurrc~

gado do mappa, .... ·, ,

6 :'000$000

::l0:000$000

!J:000$000

!J:000$000
1G:800$0DlY

SeC!!áO tla C~mpos·ição
. .(ma,lr~:::)

i eheff! geral.
'.
.... suiJ '"" clicl' cs
o)

I

o I

t

I I til

O O f

I

I

I

o 1 oo 1 1 1

',,

B :100$000

o o o I o 1 o o o e:

Serviço di 111'110
~ub-sect•úo (guarda
.
l~·pos) ................ .
1 a.J.~t.d~nte' ................. ~.

1 cbofe de

7

7:2uoeooo

ü :ü00$00U•
[j:.f00$000

u11ICHlC.S ,,,,,,,,,;,,,,,,,,,

ii•" ·

..... . '..... .
'1 :200$000
G:G00$000
:J7:800$000

I ....

Se1·~•tco da OI'Íginaas

2 archiYislas .. ," ............ ·,., 7:200$000 _ H :400$000

2·

!Jn.ginudoro~

.............. .

7:200~0011

n plunlonisltt~ .............. .

J !Jl'Ol is tas ...... , .. ·.. ,o • • • • • •
~ rJislribuiuore~
de pruvud
·(vigias).
30 compositot·cs de l\Uixo, erre~
·.I

:w

I

o • I

...

o o •••

~.

cli vos (tarefa 125 h~
nhns) .....•. o.••····· ...

liuolypistas efl'ectivos (la~
t·eru·· 381 linhas) ...••
7 cnJcndadore~ ............ .
1 chdc de sub-~ccr:fto (mecuttica) .....

o •• o . o • • • • o

1 njudanl!!-:· . .'..
2 mccanieos de jtl'imcim .... .
2 mccauicàs de scgnn~.la •. , ..•
2 U!ccanicu~ de terceira.
o o . . . . o. o . . . . . .

~ct~V,i1~u

..
1 ::;uh-clitd'c .......

1 ,

,

o ••

~·-=Xol .. X.ll.~

.

10 :IJ00$000'

G:000$000

IIJ0:000$00Ó

G:000$000
ü:li00$000

120 :000.~000
·12 :000$000

7:200$000
G:ü00$000
G:000$000
[j ;.W0$000

7:200$000

1 ••• ,

!J: ooo.~oon

,

H: \00$00!1 '

•••••

;, oljl'wiat•s dr~ pl'itnciJ•tt , ...•
, /1 oJJ'ic ia c~ do segundtt r•....•
" :l ni'l'ic:incs de ter<wi m .. ·· ...
~ cngrutludorc~ de f9.1'll1\l~ ...•

,

:i: !tOll$000

ili::!OU$000

G:liOII~IJOO

12:01)0$000
HI: 800$000
tl : ·íUU$000

\ ......

Sa,•çrio rle lll!lll'esstio

1 chefe do

~l!J: liU0$000

4::!0U~OUU

o I ••• 1

H :üHt$000

H:li00$000•
[j :·iOO~iUOO
,.

li :lHJ0$!1011

5 : lt OU$0011

'" :200$0ü0

~:800$000

!I: ooo.~uoo
:; : I IJ0$01Jl)
2 ., : !100$000

21 :ljlll)$0110
8 :Ir 008000

U:G00$000
16

'·

:'

!Z42
\

ANNAES DO SENADO.
Po~

funcciouario
· . 01:d. e Grut.
ToLa!
I. eug1·adadoL' a,iuclanLc .....•
4:200$000.
4:200$000
2 zeladores. de machina:; .....
. 8:400$000
4:200$000

•

Secção de Stereotupia
i chefe d!J

? preparadores

!l:000$000
. 8 :.íQ0$000
·lt 8 :000$000

!l:000$000
8:400$000 .
li:000$000
5:40{1$000
4:800$000

Sfll'VÍI/O •.••••••••

1 sub-chefe .............. .
8 officiaes de primeira .... .
4 officiaes de segunda . : ... .

de metal .... .

21

:uoosooo

14:400$000

Sub-secção de Elect·riC'i- ·
dade (Integrante)

12:000$000
27:000$000

ti:000$000
5:400$000

" oHiciaes de primeira
5 officiacs de segunda .....
; Sec~ão de Expedicão .

6:000$000
5:400$000
5: '•00$000
:3:(;00$000
:3:120$000

9:000$000
16:800$000
·18 :000$000
70:200$000
27:000$000
ft3: 200$000
49:920$000

1:200$000
6:000$000

.14:400$000
12:000$000

9:000$000

1 chefe de ser·viço ......... .
2 sub-chefes .•............

8 :400,~000

oxpedidores despachantes ... ·
13 expedidores de primeira ... ·
5 alçadores ................ .
12 alçadores aJudantes ...... .
1ü distribuidores .· ........... .
<l

Pwta·ria (lnte(JJ'ant;e)
2 ajudantes de por·teiro ..... .
2 correios .................. .
Turma auxilia!' (Composição)

.
13. ot'ficiaes do primeira ..... .
H officiaes do ;;cgunrla ...... .
21 officiacs do terceira, . , ... .
7 aprendizes de primeira ... .
10. aprendizes ele segunda .... .
5 aprendizes de terceira .... .

o o o o o o o 'o o o o •
o

o o

o

o

o, o

o o

o

o

o

O

o

o

"o

o' o

o

o

•• o ••• o o •
,

'

oI
o

o •••

I "·•

•••• • .•• o o
•

o

•

•

• '

•

o ••••• o •

•

•

•

•

'

56:160$000
fí3:760$000
li5:520$000
15:540$000
15:600$000
3:000$000

1'·u1·nw. awciliar (Se!"v·iços
·
nccesso1•ios)

:w nl'l'kiaes

de Tll'i'meim ..... ,

17 officiaes do Hegunda ..... .
17 officiao,; rlc i.OI'Ccira. ...... .
o aprenclizc,; rlc pri~ucirn ... .
'• aprendizes de segunda'.... .
·~.aprendizes de terceira •..•..

•

•

o ••• '

•

•

o

.. . ' . ... . ...
•

• o • •

•

• •

•

\

••

~

o o o o ~ ol o o o o o t

o ' •• . • • • • • • • • •
t

f

t

I

t jl f

f

t

t

t,t:

1. 20: ü00$000
li:í:280$00fJ
G3: Olt0$000
1:3:320$000
(j :2~$000

2:~00$000

1:\I!:SSÃO I!:M 30 1>11 I>EZ!lMBRo l>ll: i !122

~g

Sec1•etaria
Pot· funccionario
Ot•tl. e Grat. ·
Total ·
1 ~ervm11.e . . . . . . . . . . . . . . . . .

............

3· •"''
•8 ·,o•ooo

.

· 1'hesourar.ia
1 seJ'VCJüe de primeira ..... .
1 :;crvente de segunda .... .

o o o

I

o •••• o ••••• o

•

o o o o o o o '
•

.j : 200$000

3 :8·10$000

Aluwa:ari{ado
. les [e
I \ prune1ra
. . .... .
2 scrven
3 serventes de segunda ..... .

............
o ••• o • • •

• • •

•

•

•

•

8:400$000
11:520$000

·Portaria
5 serventes de 1" pam entrega

de obras e mais servi.
ços na Imprensa ..... .
21. serventes, sendo um de 1•,
dous pa.ra o serviço diurno, seis para o no. cturno e tres conductores de malas do Diario
Of(icial ........... ..

•

••

o

•

•

•

•

•

.............

21:000$000

42:600$0{)0

Gravum .· .

. .. . . .. . . .. .
.. . .. . . . .. . .

2 pmf.:canles de primo ira ... .
2 praticantes de segunda ... .
2 praticantes· de terceira,. .. .
1 servente de segunda, Lambem para a Revisãn ...

•

o •

o o •lo

o o o o

o

o o o oI o o o o o o o o

n:75osooo

3:840$000
1:440$000
3:840$000

LW(oyraphin ·

I

3
2
2
1

praticantes de prime'ira .. : ..
praticantes de segunda .... .
praticantes de terceira ... .
servente de segunda ..... .

•

• • •• •

o ••• o o •

• • • • • • • ,., • • o •

S:G40$000
3:840$000
1 : 4-i0$0011
3:84.0$000 .

Composição
10 pralic(lriles ele primeira ... .

•

o ••• o •

• •

• •

5 praticantes de. segunda ... .

o

28:800$000
!I:G00$000

3:üOOPOOO

5 p!'al.icnnles dr Lnt•coit'a .... .
hnpre.~são

I

10 pral.icanLes de pl'imeil'a ... .
15 prat.icanles de segunda ... .

I

•

t

t

t

I

t

I

O t

O I

28:800$000
28:800$000

'

'

•

"'·"
.~.,N,\!!S

PO... SÊNADO

· 8 prulicanlcs de tcrcêiL•a ... , ,.

. 2 ~Cl'I'Cnles de segunda ..... .'

••

:1/r'
1

Por funccionaPid
Ord. e Grnt.
Total·
ü !7130$000
7 :üi:)O.~OOU
I
o ••••

I

I

•

•'

'.

:1 O praticnnl.cs de pt·imoi!'a .•. ,.
iO pral.ieanl c~ rio ::;e;;undn ....•.
JU pt·alie:mlc~ de l.et•cciru ....•;
J scrl·cnle de Ill'ilncira .....•,

3

SCI'Y.C!l~CS

de ,;egund[\-. , , , , ·~

I O

•

~-

o O 0

O

O O

o O O O

t

•

28:800$00'0
1 !) :2008000

o ••• o ••• o ••

t O o O o I o O o o o

7:~008000
1, :~U0$000

~

11.: G2U8000

•

o •••••••••

............
,I

..

l 1au.taçüo
8 {Jl'alicanl C;; tle rll'ÍllÚlÍl'à, ,' ,.

5

IJl'aliC'anle~

de segundrr ....

5 prnlieanlp;; de tut·ceira ....•

: 1 servcnlo de segunda ••....•
~ 2 serventes de segunda .. --·~·"'

H :400$000
fl:ü00$000
:~ :ü00$000
;j :800$000
11 :520~000

toooooooooool
•

•

•

•

•

o o o t o
• 0

0

/1 I

0

O

o

O O I

•

•

o' • • •

•1

o o o! o o o o'
O <o

O

I

O

I

I

O 0

0

0°0

O

O!

Pund içcin
, :!. pruticnnlcs dr' pt·imeiJ·a ..• ,
5 pt·at icanlc.,; fie segunda ....
ri ·Jn'atict\nl c,; dn terceira ...•,
1 ~ct•vcutc de segunda ........

I

O

o o O I I I I

;o;:•t o o o'o

I I

·-' ,)' : .,• ü'0'000
~
. 8 :<!00$000
. !l: G00$000
3:8(0$000

o O Í

o

O ti

t o o o o 0 , '', 0 1 1 r
't I

•

t I

I

I

I

I I

I 't 1°

Sltdeolll)iia . •.

2 pral.icanlo~ de Jll'imcit•a ..•
2 pt·atieante:; rlc ~egunrla ....

2 praticante; rlc tercei !'a •••••
1 sct•vrmtc rle segunda, f.aui-.
!Jcm }1ara u. mecanica ...

o O o

O 4 'o

O

I

'. •

•

•

•

•

'

•

•

• o • '

O

0

0

0

I

O 0

I

O I

'I

o

I

I

fi:7ú0MOO

O

0

'

..............

il:S"0$000
1 :HO~OOO
3 :Sit0$000

Mecanica,
I

8 )li'UlietllllCS llC )1l'itnCil'a,,,, ,· ·,,,, • • •,, •.,
:1

JH'a!icnnt,~;;

de ;;L•gunda....

3 ·pl'ut.icuul.c:; d(! lcrcoira.

~

0,1

O

o'

s :(\ .\0$000

.•..•..•....•

fi:7G0$00tl

:1

2:100$000

O I

O I

I

I

O O O I

1°

CCii'J;inlarla

J Jll'alienniB do JH·imcira ...• ' , •.••.•••..•.
1 Jil'al.icnnln de ;;oguntla ....• , .•...••.....•.
:1 Ji!:•alicunte 1ll' let•coil'\t·,....
, ..•........ •
1 set•Ycnlc dr ôt•gumln. tam~
hc111 par·a a olcci,rlci- ...
'
...,. dad~ ... ,__ ,,,,_,.,.,,,,~~·1:.-·•···:i·,,,,,,.;

•

2:8SOMOO

i:9~0SOUil

72ú$0UO

. :J: 810$000

I

... mcclricidndc

;,

f

..

-~,

.

't,
p1•al icnnle rlü primcit'n ..••

Jlm• fnncrionario .'. ·
Ot•cl. c drnt.
Total
\

.. .. .. .. .. • •

;.> :SS0$000

.. ......... •:
1 p!'aticanle rio lri'Cr.iJ•a ... ,. . •.. ' ...... ' •

1 :020$000
i20$000

:1 }1!'lll.icnnle du soe;unrlu .... .

I;:xcc~~;n. de lUl'o)t'a do mru•io O(-

,

fi.Cl.al

••••••Moooooo'oo,ooo

~\cldicionnr.fi

, . , , , ... , .... , , ..
ScPv ioos r.xl.ran!•d i l1Ul'in;; .... .
Gral.ificnr:ã!l pelo ~e.J•vir.;o da es.
rriplm·a,;ftu Jlfll' parf idas
dnhrnrl:\,, srnrlfl n um chefe 200.~ mrn.q:v•;; r cincfl
i\uxiliares a '100$ mensac~
c.fifln un1 ............ : .... .

.

170:000$000
!10 :OOOSOOO
·J lO :OOU$000

,,

ií,S0:?:570SOOO
A Wl'ha ;; Material" ~c,·:\ a conqfanlr lia presr.nlr. lei.
·•
Cor.Unuam cm vignr· as rli~po$i(:ií•!s do Ul'l. ·121 e p:H·agraphos rln lei n. lt.242, de 5 dr·,jn.ncit•o df' 1921, nll.incnft!~ :i
Imprensa Nacional, que niio contrariem o que dispõe esta lei.
A ant.igoir.larle a que allude o § 8" rln arl. 12·1 da ki acima ~!lnr_la J•ül'f!!'r-f.!• nn lempo d•!·r.,1sa do r.mprr.gndo.
Set•a manl.u:ln o ar~. GS ·rio actual regulamento. Quuncln
hom·m• s~l'Vi~n rm domingo ou dia ferinllo. n IJ•nhnlho eomeçat•:í ú lwm regular r sel'Ji igual a dous- l.Prcos do ·expedient.e
mrlinario. A proroi;ncão do ECT·vir:o nltirn dN;sa hora. scrà contnrla cm .do))I'O. l~;;l.:ts fl is posições são extensivas ao Di ar i o
Of[ic,ial..
.
.
· .
.
.
·
·os servicos oxl.rnorrlinarios n que oo obJ•igllem ·n;; ,;;e,·YirloJ•ns do r.stabelrcimenlo ~<H'ii•• J•cmuperados de àceMdn cnm
n~ rlispo:;i•Jf•e~ mn vigor, ficando tel'minant:emcnto prohíbir.la
oul.rn qualquer nnl.ut'C7.!l rle compensação que atl.cnle conh·a
uquellas disposições..
· .
§
O:J vencimentos ora fixados e doma is rlisposiçõr.s rr.fnrmll.cs a este estabolccimenl,o começarão a vigornt• a 1 r.le
,ümrit·o de 1!12:1 íl o Govorno providenciará lllll'a a l.ransl~-:
rcncia c o .reslahclecimlmlo das verbas offccl.iva~. afim do
nttender· 1Í~ all.rwaclíos na fúrma r.la presento lei.
§
No novo regulamento que. o Gnvrrno hnix:tl' oni viJ•tude do art. 121 rla lei n. 4.242, dr 5 dr. .ia.twil·o dr.• 1921,
nhsel'var:l um 1mico principio gr.net•ico parn o pc~,;onl J1nrmnnenlt1; bc.m como. alterrml o m·l .. J!l rln t••;gulanwnlo. Qlll'
serli Fn!J~l Huido 11olo que dispõe o :u•l. (i:l .rln · dncl•cl•;~ lllllt!CI'o 8,tHO, dn 15 de março de 1911..
§
As f.m:Pfu.s do Diltrin O((icinl l.anl.n a~ Pl'imeil•n,
com a;; sub~r.quenl.os, serão pagas na me;;ma prfljlOI'CILO, nos

ort.~clivo8 11 ~UJlplontes.

.
t!innl.e, rxiJ•t;iJ•-;;e-á, pal'n nrJ.

·~
Da data destn lei em
mis;;ilo dr praLillllntes. exan1e cron'r;;ponrll1111C r~• •io Rl'r,t1~rlro
nnno do cnr~n primlu'io; hrm. como, n.~ promn~"H!~ a ~ft~cwr~
serão procedidas a,p1í~ conc.urso de hnbilii•H;fw ·proft~swnal,

.'

..

..
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rlevendo ainda constar o mr.smo concmso das disciplinas equi~
r·:u·ndas no exame final pri lllill'io .· Ag oxigenei as acimG só seJ•ão dispensadas com u rxhihiuão de diplomas officiaes ou
,~quiparudos, comprohat.m·ios -da capacidade requerida, nxecpto o caso de compcl rmcia profissional, que será pi.'Ovada'"no
estabelecimento.
,
§
O numcJ•o de horas de expediente para o pessoal· da
Imprensa Nacional srr:í igual ao da repar1.içft.o citada na portaria do du•cct.OJ.' g'crai: haixndn. em dn.ta. de 23 do mnroo de
1921, c a ello se· applicnrflo todos os direitos relativos ao
ponto. Resalvado o qno determina o .§ 1" do art. 2" do regimento interno, esl.nbclocendo, cntret.nnlo, que .não poderá ha~
ver, na Impr·cnsn, cxpeclientrs mais t.olernntcs ou rlifferentes
· para os ·serveJitum'íos mencionados no paragrapho citado.
·.
. §
Em virturle das modificaeücs fimcciona·cs a que· procede esta lo i. eslallclccenrlo categori~s mní~ propría;;, ·serão
rtprovcit.aclos os srJ'Ycntunríos actunr.s; càbenrlo, outrosim, nos·
chefes gerac~ c de serviço absoluta direcÇão dos serviç.Js a
~eu cargo. inclusive da concessão de férias c sallida~. cu,io
·criterio rlr-terminar·:io, podendo considerar como tal as faltas
que os. empregado~ nccusarcm, uma vez que est3s não exct~
àam de tres dius ao mcz; ·assegurado o direit.o ao;; que· as
gosarom no mesmo nnno, fa?.el-o no exercício immediato, s~m
pre,iuizo de outras. Aos referido~ chefes incumbirá ainda o
encargo do lcvanlamcnt.o. da fl·cquencia mensal dada. pel,ls Jmprcgados soh suas ordeM. romctt.cnrlo-a. mensalmonte. no
apontnrlor. !<Oral. ce;;;;nndo,. rlrst.'art c. a int.crvrnr,ão. ~ln Pnt'laria
.na cconomin prív:'JLiva rloH chefes mcncionnrlos. ..
·§
A' Imprensa Nacional sfín applicadns as rlisposicões
·conl.idns nas leis organicns rio TliP>Ouro ~ncionnl, que digam
"C~peít.o u vencimento~. vanfngen~. pos:;c~. ~ub~t.if.uiçõe:;, pontos, dcsconlos .. Jiccncas, nrnns. etc.; cxcrpl.ua'ndo-sc o pessoal
nmoYivel, ao .qual <' facult.ncla a rlisposi~;iín sohre o pont.o.
·
.§
Siío coni"iderndàs cargo~ rlc ·rigorosa comp'etencia
profissional os r! c~ officiars r.spr.cinc~ a cn,ios Jogares po. derüo concorrer nfficincs. dr qualquer clnsfie.
.
~
Em con~cquencin rJrst.a IPi. ficn ns~rgurnrlo n rlir•eilo
nos empregados ria sccr,iio de Servir,os Acces~m·ios rir. rcodmis.siío pnrrt as snns respectlvM funccõr.:;. uma vez que 'não ha,iam
sido exonerado:; por penns infnmnnt.es; Comprehende-se nesl.e
rlíspositivo a· fnneção . de dourador, n cujo e~-se·rvf.intuario
.mais ant.igo será assegurado o logal' nns primeiras classes c
no demais nn o\' classe, na razllo de met.arte. Estas disposições
são Pxtensivà:; á:; rtemn.ls :;ecoõr.s a· cu los ex-ser.ventunrios
· :. ·ficn nssegurncln o direito dl'l. rr.ini.IJ!l'rnciío: relativa ÚR ente. gm•ia.:; que occupnvnm por occasião de suas exoneraç.ões. ·.
·§
A:s t.úrmns auxili.arcs · nllo ~ applicnrtn n inte.rnrr. 'fnr,iin con/.irln cno ·~ 5" do nrt. 121 dn lei n. 4. 2.42,· de 5 do
,janeiro de 1921. '
.
'•. ·.·.· ·.
·
~
Fica arbitrada nos chefes geracs uma ~<rn t.ifi.caciío
iJ:mnl n uma quarta parte ·dos seus vencimentos, correnclo
M~n r!IJ~nesa pela verba -. Servioo oxtrnordinario.
· · ~ Nn secr,íio Servif)os Accessnrio~. obRervr.~Re: pm•n n~.
loll.'nrr~ rle ohcfes elas sub:..seccõe>rrlo obra·s iJ11prnssns c rnvr.loppr~. sr.rfio nprovr.ítarios dois rJm; act.unns. a_.indnnte~,;. os .de
n.iudnntos, srrão preenchitlos metndo nor offJCI~~s rln pr1mrJra
'iJ mrl.ndo pelos do segunda classe o os ele nuxJIJurcs· do chefe

I
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gcral.serão proyi~ós d~ntro os officincs de segunda e terceira
classes, ·por miracçao PXJli'<'Ssn. do suh-direclor chefe da
Secoão da Artes, por proposta do chefe geral respectivo.
§
As vag·a~ que se vrwiricaJ•em na~ turmas auxili;u·~s
serão providas pelas serventuarias das mesmas turmas e á
proporc~o q~e se fore!:D vagando, as tJJt.imas, a come·()ar pelas
olasses mferJOres, serao preenchidas por empregados 'admit.l.ic!os •para ns duas mencionadas l.urmas. Adopl.anclo ci mesmo
r~r1ter10 pa-ra.o quadro annexo, sendo. pm·ém, as vagas incor~
paradas ;is respectivas classes elas secções corresponclenl.es,
nas quaes se procederão os preenchimentos pelos .immediatos.
· §
O act.ual cutileiro que· des~mpimha simull.aneamfmte
as funcoões de carpinteiro. na seccão desLe.·geMro passará a
occupnr o lop::ll' dr official ele primeira rln quella -~r-ce.ão.
§ , A classiticacão a que se refer11 o qundro :mnexo,
ollrifecer:í ás seguintes cond·ições: anl.ip:nidndr. de casa. comprl•mcia e média. Presumem-~e possuidores. rlr.ssas'condições
n;: numeradores aos quaes .fica assegurada a clas~ificaçiío na
primeira classe. Na classificaoão será reconhecido o tempo
ele aprendizagem, sem· vencimentos dos ·empregados que 'f
JWrstaram'. ·
·
~ ·
§
As vagas que occorrerem. de . segunrlos officiaes
sr.rão providas pelos actuaes terceiros, o esgotado o numero·
clest.es. serão aproveitado~ os actuaes auxiliarp,s de· escrint.n;
rl<) nccilrdo com o disposto no ~ ;,• do art. 12.1 da lei n. 4. 242.
rlr. ;) rle janeiro de· Hl2f. As de terceiros officiaes serão nrrenchidás pelos demais auxiliares act.naes. n os demais passarão n denominar-se ainannenses. Esgotados estes. pelos em-:
pregados do estabelecimento, at.tendendo-se; respectivamente,
:'l sua aptidão e competencia e tamberri á sun antiguidade.
§
O Governo. a seu juizo. concederá um pmzo, pro. ro11:avpl. afim de que possam promover ·sua nal;url_l.li.zar,ão os
e~trangeiros empregados .do estabelecimento; mc1dmdo ·na
perda do emprego o que não o fize.r, sob qualquer pretexto.
drntro de um anno, a partir da sanco5o desta lei.

,

•"

'-

N. 23

Aos funccionarios publicas e civis. que contarem mais ·dP.
quarenta annos de servico. •será dispensada a segunda das
•inspeCQÕCS de saude e relevados OS interStiCiOS qJ.!fl porVPntura
o~ nl.tin.if11!1 .. sendo-lhes facultada a aposcnta~orm. desde ndue
o requeiram, <lOm todas as vantagens 9ue est!verem gosan o.

N. .2&
Onde convier:
I
As pagadorias do Thesouro Nacional passam a ser COf!Si·
rlm•arln~ como dependencias da Directorin da De~pcsa Puh~HJa,
fi f!llfd fir.am ·directamente snbordinadns para todos os rfrml.(l~.

N . .25
1\rt.. E' contado o tempo d11 servir.o prnsf.ndn pr~o D~. M~
nncl .TM<\ Porcirn de Albuannrqur. n.indnnl~.. da f1scahwr.ao
rln~ loterias do Governo da União. 11nrn. os Pl'lriiOs rlo ~na apo:;cntadorin no Jogar que exorco actualmente ou cm qualquer

···:

I

·E .ÁNNA~S.

DQ S~NADll '

ol1Lr? scr'l•içó PU.blicii, nl!r.ndendo nos rlcdicridos c Ienes sor~eç~~b?i~~ 011 ~as~o tetm prestado n aclminiMrncão publica da
,' , n s ncs e por cspnco de 21 nnnos o meze~. como
~'" OU II o.~ que, tem desempenhado, dil•citos ilsses hoJe conJ'endo.~ J~r.lo. dcmet~ n. 1.,329, d~ 1 rle maio de 19·19, rJo Prefeito
d~~ta l,Opital, ato nos JOrnaleiros, .diaristas o mensnlistus, . ·
i ~I

N. 26
Onde convier:
· . Art. . ~· o Poder Exccuf,ivo autorizado a dcspen'der afé
n 1mportunc1~ de ·3. 000 contos do rúis para custear .a omissão
ri~ mol:'das ~e llobre-aluminio do valor de 2$ autorizada pela
le1 da Rt"C~Ila do exercício de .1923,.. ..
.
.
'

'

N, 27 · ·,

'

·,

, . E' contado, pnra l~dos os cffeilos, como do cffeclivo oxáCICIO, o .tll!l1PO decorr1do. dn; demissão do referido lancado'~.
M~noül Lu 1z .Alexandre R1be1ro, até a data om que fór U!Jl'O~·eltado. em Jogar equivalente ao que exercia, ficando, desde
. JL\, ar.ld1clo ao 'fhesouro Nacional.
N. 28

Ficnm nddidos no 1\f.inisterio da Fazenda os actuu~s functiionnrios que procedem á liquidncão do Lloyd Bru•iiP.il'o,
Patrimonio Nacional, que estú sendo .feita pelo mesmo ministerio.
·
· ··
'
· · ·
N •. 2!l

!.

Ar.crcscenlo-so :·
,.
Verbo. 21' -- FlscnÜzaçilo o moi~ despes.as elos im[lo~tos
ele consumo:
.
Pessoal da fnbtiicncão rlns fórmulas ,do consumo.
·
ela Cnsn dn 1\loedu .. ~.......... ... • • .. • .. ... 600:000$000
Sala das ~essõcs, 2~ dfl dczomb~o ele _1022 •. .;_ lrin•m ,IJ'achndo,

..

·

·

·

'

,( •:·.i . N. 30
I
Onde convier:: ·' ·
·· ·
·;·;
::. A1•t,. · ·A aposenllidorla dos funccionnrios publico~ c magiBLrados rla União ser1í dndn com as vnntagcn~ .do cargo quo
estiverem cxnrcendo hn um unno, ficnndo ·t;oduzido n nEsc
mesmo perioào o prazo pura que possam scn' upplicntln;; no
uposenl ndo as vantagens das tabellns 9uc augmenturcm. os
vencimentos o sct•á contado o tampo mtegral dos scrv1çns
prestados om. cargos olecl.~vos locae.f!, prg'vincilws. cstadmte8
ou municipacs, ger.ncs ou fcdcrues, m.dls~·mctnmcntc •.

~~~

,·

;N '· 30

OncÍe convier:
. .,
Ar!.
E' o Poder Executivo auloriznclo ·n: orgn~iznr os
quadros da 1• t.urmn ele brochurns o 7• dB composição cln
lmprcnsn Nacional, incluindg-as uos ,Quudros respectivos e

.•

1
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M)1CCd~rydo :Is nctu.ncs opiJt'nrias as g·aranf.ias, vnnl:igcns c rl irettos Jtt estabeleCidos. P;m favor _rios. demais ~mprcgadns rla
mesma fmprcnsa, eonellmndn o crJI.cr·Lo da anl.1gnidndn com n
do merecimento, para a clnssil'ir.acão nos J•rl'r.l'irlos quadr•n.;;,
• · §. As vas:as que n.clles se· ver ificarem, I' Jllll'a ns qnar.~
nao houver m:us opcl':lriUS na escala de ucccssn, serão prernehidns pm· empregados ndmil.i.idos nas dun~ mencinnadns
turmas.
Nr.nlmma obreira poder;\. ser dispensaria cm consequencin
diJ rer.lucciío nu J'eorgnnizaciío dos quadros o· n Poder Exerml.ivo 1:icn nul.m•.izarlo, para l.u.do quanlo fô.r~neccssario, a abrir
os rrerlllos prccJsos •.
;;.

N. 32

Onde convier:
Ar I.
No nsn ria nul.oriza'Ção conl.id:i nn lo i n. 4 .201.
rio R de .ianciro de f!l21, o Governn podcJ•:L mcdinnto as gnrunlin~ tl',nas conrJiçiierc que fomm convcnienl.cR, auxiliar a
ConfNiernção Syndicn.lisi.U: CoopernLivisf.a Brasileira pnrn que
csl.a, r.m cumprimento dos seus estatutos, posRa nmplint· a sua
ncr,iin ele JWOpnganda, organizncão e dcsenvolvimcnln dos syndicalns prol'issinnn(ls c soci(ldadcs eooperntivns rle comumn,
:1a conformidade da lei n. 1.1137, dr 5 de ,ianeirn de 1907,
. e de nccôrdo com. n portaria rio Ministr.rio da Agricu!Lura,
Industria c Commercio, de 27 de ngoslo de 1920, .que r·egulnmcntou a prnpagnndn. e organizacão dos syndicatos profis·
sionnes c sociedades coopc.rntivns •.
N. 33

Onde convier:
At·t.
O Podcr Exocnl.ivo rr.stil.uir:\. aos funccionarios·
publicas civis, nposcnl.arln~ c milil.nrcs .J'ei'ormados a Íl)1f10rtnncin. do 'imposto de 10 %. quiJ lhrs fni cobt•nrlo em vrrtude
ria lei n.·H.4úS, dll 27 dr ,janeiro rle 1015, abrindo para esse
fim os ncccssnt•ios 'creílitos.,
·

· '"

I

Onde convier:
. Arf..
Fica cxtqnsivn aos fu.riccio~nrios publicas. !!PO. RCnln.dos· c miliLn.ros reformadoR': mclus!Vc. os /ln Poh~1n c
nomhcil'os, a gratifiCncão concedJdn p~Io nrl. 1o~ da .lr.J n.u:
mero 1. 555, de 10 de ngoslo de 1 n22 a l.ot:los os iuncctonurwo
civis c mililnres.
N. 35.
1
Onde convier:
·.
Art.. I". w concNlicla (t EmJWf'Zn Erlilorn d:t "I~i~l0rin ~o
flpn;dl", rln .Dr.•Tos1\ Fmncisco da Rnch.a l'n:nbr!: n \e~l1lur~:lll
rle rliroiiM pn!l·os na Alfnnrlegn JWlfl llllPOila~no 1lt~"n olnn,
imprrssa cm Pol'l.ugnl.
· · l "' o
1
· .~ri.. 2". Sr.ium 11rlo GoYerno udqun•rc
os .JO excmp ares
dn ri:' ferida obl'n.
·.
·
.
.
Art. 3". Tieyogam-se ns rli~posir,ücs cm conlt'Ul'IO,. ·:
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N, 3G

Onde ·cmivier:
\ Arl..
:Fica rerluzidn P<li':t um anno o prazo osl.abeleciclo
pelo arL. 121, § 3", )el.ru 1:, da lei 11. 2.v2.1, d1! 5 de .ianl!it•o
ele HlHi.
.

··-···

.·•• '.,

N. 37
••

Na rubrica 6 - T'hcsouro Nacional - Verba pessoal:
Ondo se diz:
Seeretario do director geral a,
:3 :G00$000
Auxiliares do director geral a.
2:100$000
Secretarias das Directorias do
Consultor. ao ajudante da
Directoria da Despeza Publica a 100~000 .........
2 :·100$000
Diga-se:· '
Secretario do director geral a.
·3 :5008000
3 :li00$000
Auxiliares do direúi.O!.' geral :1.
:! :400,~000
4:800$000
~ecrot.arios ria Directoria Central de Contahilidade. da
Directoria da Dc•pczn. da
Dirêclo1·ia da Recell.n. ria
Directoria do .Pafrimonio,
da Dirocl.oria de CL1nl.:~bili··
dade,. do Consulto!' du Fazenda a 2:,i00$ ll :10 ajudante da Directoria dtl Despeza, a 1 :200ffi000 . . . . . . .
. .. ..•.
1ii :Ci00$000
Esl.a emenda é de simples mdacção, c Icm por ~·im IOi'Iinr
bom claro o di~positivo or(lamcntario.
·
~UpJ.n•ilna-se. c!a verba 2·1", dcpots dn. pai[IYI'::t H: !lo -·
o neerescimo votado pcl~. Camara.

N.

38

Onde convier:
Art.
Fica o Governo nnlor·izndo a· fnzer os accôrdos,
abrir os necessario• creditos para solução dos encargo~ resullnrites de medidas c actos prnt.icados nb eot:~do do guerra:

N. 39
Onde convier:
Fica elevado na Ali'nndnga do Rio de Janeiro o numero.
de despachante,; arlumwiros (art. ·!"·c.~§ rio decrel.o n. lo .057,
de 14 de .inneiro de 1!120) a l:anlo quanto hastnr. J1at'll u apro\'l)if.amento rios cnixei:•os rlcspachn.ntcs qun re•.JUCt·e•·nm ~uns
nomeações .dcntr'o rio prazo estnbelrcirlo nn art.. · :3" do citado
· dccr•cto.
N ..\o

Ondo convier:
.'\ri..
Os expcdidoJ•rs de. J' n 2" elasses do J)ia'l'il• O/'~
{'iC'ial ficam equiparados nos seus vencimentos nos emprega-

1
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dos iguaes classe~ fla Imp1·nnsa .Nacional. fazendo-se as
saria correcc.õc~ nas ·rcspecl.iva" verbas e· tahcl!as. .

•

nPcr~-

N. 41

Onde convier:.
Fica o Poder Executivo nulorizado a crear a Assistencia
Medica na c;a~n ela Moeda, c a rcgnlamentnr o respectivo ser-

.vic.o.,

·

Onde convwr :
· . O Governo adoptará, .. a partir da da la. desta lei, o regi. men das tarefas para effoito do pagamento ao pessoal empregado no servico. nocturno do Dinrio Official, fixando como
uma tarefa 96 paginas ele qualquer das 'folhas diarias alli
confeccionadas.
N.

~3

· Art..
Ficam elevados de 30
postos sobre armas e munições. .

~lo

'

·

Lodos os direitos c im-

N. 44

Fica equiparado, para todos os cl'fcil.os, ao Jogar de subdiriictr do Thesouro Nacional o de secretario dn Direcl.orin
do Patrimonió Nacional sendo nelle aproveitado o escripturat•io ·,do Thesoi.tro que actualmente o exerce .
..~-

'.

·N. 45

Onde cónvier:
. Art..
Terão .acesso aos cargos superiores, indepen.dente de quaesqucr formalidades, os act.uaes quartos escript.urarios do Tribunal de Contas que tiverem 'mais de de~
annos de serviço r.m repnrt.i~ões do Fazenda.
· .
Paragrnpho unico. · l!'icam supprimidas as vngus. de qu::u.·f.os escripturarios do Tribunal que occorrem por effeif.o das
promocõcs de quct.rafa o presente artigo. •
·
N. 46

Fica extensivo aos porteiros do Thesouro Nac iona! o Gahinol.r. do ·Ministorio dn Fn?.enda, e seus a,iurlantes. quando.
conl.nrem mais do 10 nnnos de serYico publico federal, a partir ria dai a do suas nomeações pnt•a os referido~ Jogares. ·a ·.
gral.ificnciio nrlrlicio!lal . cont.idn no art. 157 do decreto numoro /1. 555. de 10 do agosto elo COI't'ont.o nnno, sem projuizo
rln onf.rns vantagens. .
.
O pagamento dessa grntifict\Qiio, desde a data cm que
1'tit• flovidn, sr"tt rffr.cl.unrla. nn vigoncin da prosont.o lei; poli\
Yrl'llll ·f!esl.inadn i'LR "Des11ezns Evántnacs" clesl.c orç.amonl.o c.
nns mcereicioR vindc\ut•os. com o~ recursos espcciacs, qnc, para
l.al fim. clcver·üo SCI' incluirlos nn I'I!Spccl ivn proposta orç.amentnria.
·

......
N • ·l'..,J

Ao;; fnnccionnt•io~ na tnhclln n cln T!l1]ll'rnsn Nn~ional Ri\0
ns rlisposit,íin~ (lo '.rlwsoum Fcdcrnl que rlisnm
•.l'<.'i<pr.i[n n ponto •. Jic!meos !l _outras '~tnlng·cns, bem como as
C]llü d1gam respe1lo ~~~ Jli.JnJCors.
.
· nuanrlo o scrviNl n exig·iJ·, osl'nlnr-sr"iío• lm'lnns pnt•n o
at.tei1riimcnto dos linbalhos uo nnlurcza urgef\[e, sem direito
a l.'emtmerar;iio exlraordinarin .,
.... . _·-- _ ,
rxtcnsiYn~

N. 48

On:lc COllYiül':
!ln rcvisiío qtw o Governo fizúr dr. quot.n~ o porconl.ngens
ilos funccionnrios rlo · repnrt.iei.ír.s arrccadn.doras, ngcntos fisr-aes do consumo P. rln scllo, niío poder;\. J'esult.ar nunca climinuiçiío rln qun pl'csr:mt.rm1Cnlo rocebcm esses. srrvcntunrios •.
•Suppl'imn-sr. n nt·l. 9".
·
Supprimn-sc. o aJ•t. 12. ·.
Tlcdi,in-so do srgllinle modo n arl.. 15:.
"GJ•nlíficn~õrs quc não rosult.cm de l.exfil de lei; regulnmenlo ou c(o inst.rJ,JCções rgulumentares,, supprimindo-s~ t\
parla rrst nnt.o dn nrf,Jgo".
1
.

.

,
S
, Ujl)ll'JIUU•SO

1~·

I
O Ul'o,

I "

Sumwimn-5n n art. 22".
Suppl' imn-~c n nrt.. 23'.
.
Supp1•íma-~o no nrt.. 25' .as palnwns "ou promovidos".•.
Snpt)l'im3-so o m·l.. 27'.
_ . · . ·
Suppt•.íma-~a o n. II do nt•t.. 3Q•,
.
' .
Suppi'Jmn-sn o n. HI dn nl'l. ao•·;, ....
Supprimn-so o n. V r.lo art. 30•. ·
Supprimn-sc o n. VI do art .. ao•.
Supprimn~se no n. VI rln nrt. 30" a C.Hnciio do a·rt.. :10
da lo i n. lt, 555, elo 10 dr. ngoslo do 1922 (professorado) •.
Suppt•imn-so o n. VII do nrt.. 30'. c.·
. . Supprimo-so c u, IX do lll'L •. 30' •.
Fie um pl'e,iudicurJas

llS

..

.

.

]?mAndas

.
..

seguiJÚ.c's.

N, .!

~(•
.

I

'

Art..
O Gnvornn rrgulnnú•nlnr;í com urgencia, o s~rviçn r.lr:> ínspOC(:iio rio 'Fa~nndn, nfinnle tornal-n pcrmanonl.c ·o·.
rtc morlo n mnnt.oJ• l'iscntiznçiío efJ'icicniA qunnlo ;í r~gulnri. clade ila rsr.ripLumçiín, tt rxacçiin;. ·n· nndnment.n cln cnhPnnca
.rln rlivílln activa, á · nllsm·vnncín dns m·drnR o ]ll'ecril.o~ Jegno~.
pt.l.ll'nçiín com as regras ria cnnlahilirladc puhhca.
li Jrgalidado rln rcerifa o desprza o 'á éonfnrmidadc da rscr iO servícn rl!! ínspncçiio de Ftlwncln compt·eltenclol'ú ·a jnspcc(!iio m·rlinnria o a t•xf.J•nnrrlinaria. .
A in:~l~oeeão oxtruorrlinm·in. ~c•d1. frita pnr fnnccionaJ•ins
q\11'1 o M1111Rii'o dn .1• nzcnrlu tlcsJgnnr, onrlc se i orne necp;;;nri.:\
I' rle uccói'(]O com ns inslt•uc~ües esr1eciur.s que J'orcn1 cxt)<J ..
dillus.
·
· ·
·
•

I

I
I

'I

A in,;pw;ão ordinal'ia sor[\ e:<:CJ'cidn :·
· • ·· ·
• ·a)· fJOt'. inspccl.orcs, funccionarios· de :E'u~ondti, ilcoisnaclos
pel[)' l\linistt·o chi .Pazcuda, que exercerão as suas fULll\~Ô~~ em
cada l~slado ou cm mais Llc um e nus reparlil;õcs rl~sig·nadas;
li) por UlllJH'Cgarlos de Fazenda, de~ignallos pelo direcL:.t·
rh1. Receita llo Eslmlo do llio, e dulcgados J'iscucs, em eatla
Esladu, para a inspcc(iii:o rias colleclol'ias c ruestts ele r·cni.l1~
não alfandegadas e, quaulo ít inspecclio do~ imposl.c:s rlo eonsumo, do· scllo c ouLros, poJa fót·ma seguinte, mcdianlc proposta da Directoria da Receila:
Em lodos os Estudos haverá inspr.cr;üo .pet·mancnl c, l'Xct··
cida em eommissilo 1JOt' funcciomu·io,; de l''azeuda, na l'ôt'lll>l
ill'evisla úo' § i"; po1· tigmltc8 fiscaes do Dislricto .Fcdel'ul, m1
'fúrma do § 2•, e por agentes· fiscaes !los t.ill01ai8 Estado~. na
fór.ma 1.lu § :J", attendido o numet·o fixllllo no ~ -i".
§ '1". A inspec~ão na cit•cumscripu[io do Distl'iclo :E'oel~l'Ul
será feila por fuuccionarios do PaZiluda, al1í dous, de ctllc·
goria suveriot• a 3" cscriptural'iO. ·
§ 2", Para os l'~sl.ados do ltio de Janeiro, S, Paulo o Mina~
Gül'ues serão designados agentes fiscacs do DislL'icto Federal.,
§ 3". Partt os rlemais .~~slados serão designados agente~
fiscaes ele Estados dfffet'lmtcs do quo tiver do set· in~peceto·
nado ou do Districlo Fedr.l'Ul, salvo cm caso urgente e ephc·
1HCL'O, quando a ctesig·nacão poderá ser do agente fi:;ca! <.lo pt·o·
])L' i o Estado.
§ t,•. O uumet•o de inspeclot•cs fis~.a.cs êm todos os Es·
tactos SCl'tL de 37, assim divididos:
·
Amazona~. um; Par:í, um; l\!aranhlio, um; P ianhr, nm;
Cear:í, dons; lHo Grande do Norte, um; Pal'tlhyba, um.; Pet'·
numbuco, tres; Alagoas, dons; Sergipe, um; B:thia, tres; Eg.
Jiírílo San lo,. um; Rio de Janeiro, l.r1]S; S, Paulo,.ll'~lõ: :I! ina~
Got'ucs, quatro; Goyaz, um; Paraná, um; ~unta Cal.liar:mr,, um;
Rio Grande elo Sul, f.res; Mal. lo Grosso, um; Disl.t·icb J:'ccht•ttl
:(r~nccíonarios de Fazenda), !Jous" .Tola!, 37 ,,
§ 5•, Esses inspectores dovct•üo ser sullslil.uiuos :·
n.) os de que trata o § 2", pelos agentes fisc.aes effnclívoB
·de outros Estados, que ,ití tenham servido em suas cit·culn·
scripl;ões, isto é, nas ciL'cumsCL'ipl;õcs · daquollcs, l'OSJlé'itada a
antiguidade tle cada um, o; quaes pura la! fim, set•t1o con.Jidc;t·ados excedentes. ao. quadt·o da dila cit·cumscript;:io, sendolhos extensivo o rhsposl.o no arl, Hlu, do clect•eü.• n. n. (i í H,
do 26 de ,janeiro du Hl2t. Na J'alt.a de lae~ ag·onlcs, itJ subs1i~
tuiç1iCs scl'iio feil.as, t.ompc~t•at·iumenl.c, isto é, pelo l.,~mpn que
durar a comlllissão t.lo subsliluilio, ·pot• i'iscaes <Jlltl forem ill·
.Jicailos pola Dit·ctorin da Rcceíla I>ublicn;
b) . os 1le Qne traia o § 3', lambem por agtmlc~ -riscnes
llt!'acl.ivos, rlc uulrus Estados, quo já Lenham servido cm suas
tlit·cumscl'ip~õos c, nu: falta clcsLcs, pelas pc~soas .indicadas no
§ 2", tio tn'L •. 114, do decreto u,, .14, ü48, de 2ü do jan1) i~L' dl.l
'1\)•> 1

~ ,\ Inspecção do collcclol'ias c mesas cl1~· rendas H~o olfandugoadas. Slltn r.nt•nclel' permanente, ~ot·:í dirigida Jldos dele·
gauos fiscacs. que a diJlet•ntinat·ão quaudo preeisas c no~ pon.
tiJ'O em que se lm·uat·em neccsstn•ias, rleslncundo pal'a is~o •:!tnprcgados com excrcicio llll Estudo sob sua jur·is(iicl·.iio,
Parn o bom apparclhumcnl o elo Slll'Vi\:o, o G•.Jvet•no fará
incluir lll\ ~jislriiJtti~lio llo C·t·c.dilos a cudu ddcgt\Citl f!~Gi\1, dr;.
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temnit1ada imporLancia da verba "Eventuaes", afim de permittir aH despezas urgentes.
. . .
.
_
Aos funccionarios designados para o S~'rvu:;o de mspoccao,
o Ministt·o da Fazenda r~at•cará uma diaria pura atlender ás
despezas cxtrnordinarias, ·além dos seus vencir:1entog ~proprios.
·
·· Em casos espuciaes, em- .que a. cupucidad~ pt•ofissioual
justifique a designacão, poderão ser commissumados fl;llccionarios estranhos ao quadro do funccional ism:J de .Fazenda,
á escolha do Ministro,. para o desempenho de inspecções extraordinarias, no quo entender, principal meu! c, com o ser·viço de contabilidade.
. ·
.
Neste caso, cr fuuccional'io comm-issiona.do terá o vencimento fixo de um conbo de réis mensaes, além da diaria qu~
lhe for arbitrada, na fórma regulamentar.
·
N. 2
-ünde convier:
Art.
Fica restabelecida a classe de officiaes aduaneil'Os das alfandegas, voLtando tí effectividade de seus cargos,
com as attribuições que lhe.s são conferidas pela legjslaçiio
vigente, lodos os antigos e>fl'iciaes aduaneiros que, em. virtude
de lei que .extinguiu essa ~lasse de 'funccionarios, ·foram mandados ficar addidos -ás alfandegas e outras repartições fiscaes .. ·

N. 3

Onde convier:
1•. Fica restabelecida a classe dos officiaes aduaneiros
da Republica · extincta pelo decreto 'txecutivo, n. 15.220,
de 29 de dezembrO de 1921, aproveitados· 50 % dos guardas
da politica aduaneira creada pelo mesmo decreto, nas condi-'
·
·
"
. ções seguintes : ·
2". Os officiaes aduaneiros voltarão aos seus antigos cargos, cabendo-lhes todo serviço de carga e dêscarga, nacional
e estrangeiro, fiscalização de passageiros e suas bagagens,
quer nos paquetes ou nos respectivos· armaztons,. auxiliar as
conferencias. -nas portas :le sabida e mais os que lhes forem
a.ttinentes por lei. ·
.. ·.
·
.
3". Aos guardas cumpro) iodo o serviço de policia e vigilaijcia nos postos fi scaes, ancoradouros, cáes, docas,. e bordo
de vapores ou navios, nus edií'icios das alfandegas e mais
onde fOr .iulg'ado necessario.
·
· ' ·.
4°. Os commandantes e sargentos dos ·guardas, creados
pelo aludido decreto, ficam dispensados dessas• funccões, podnndo optar pelo Jogar do guarda, adoptando-se o oriterlo da
o :dom da nomeação no aproveitamento dos guardas.
· 5°, Para ·o:~ effeitos di~ciplinares. ficam os primeiros e
segundos ofJ'iciaes sp;jeit.os ao regulamento .do Thesouro ·Nacional c os glmrdas ás disppsi~ões da Nova Consolidaoão das
Leis das Alfandegas n mesas do rendas da Republica.
G". :\s vag-aR ele 4" o~cripturario que ··se verificarem nas
repartições .elo Fazenda SI!I'ão .preenchidas _· pelps officiaes
aduaneiros, até quo o numero existente· em cada Alfandega,
antes da cxtinccão, fique r(Jduzido a 50 %. ·
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7". A reducção dos quãdros de of.ficiaos c guardas, de que
traiam os ar\.s. i" c 7", serão regulados pelas tabellas C e D
annnxas.
·
s•. Fica o Governo aul.orizado a vender quatro barcas
de Yigia peDlcnccnte;; :i Alfandega do Rio o com o producto da
venda adquiriP lanchas apropriadas ao servioo de ronda .

. N. 4

Onde convier:
As truducoões dos manifestos rios vapores estrangeiros
sú poderão ser feil.as pelo> interpretes nomeados pelo Tribunal do Commercio. para que lenham validade; sendo os
mesmos t•esponsave is por quaesquer omissões, observadas as
legislações em vigor.

;

•.

:··.r:

N. 5

Onde convier:
Os vencimentos dos porteiros. aJudantes do porteiros,
continuas, correios e serventes do Thesouro Nacional e Tribunal de Conl.as ser~o iguaes, para loclos os effeitos. aos dos
emp1•egados de igual categorias do :Ministerio da Viação e
Obras Publicas, fazendo-se para isso as alterações necessa.rias
nas respecl.ivas tabellas.

N. 6

Onde convier:
O Governo mandará contar, -como de effectivo exerCiciO,
o tempo decorrido entre a commissúo e a- reintegração, aos
(i de Janeiro de i917. do capitão de corveta honorario Manoel
. Sylvio Pereira Baptista, d!rector de secoüo, addido, da Secretaria da Marinha, no carg·o de director de secção da Secretaria da Marinha. abrindo-lhe folha de pagamento, entrando
em accôrdo com o mesmo sobre o pagamento dos vencimentos
conespondentes áquelle tempo, ficando relevada qualquer
prescripçüo em que ha.iam incorrido os seus direitos e podendo abrir os· .necessarios creditas.

N. 7

Onde convier:
d..• Fica rest.abelecid<t a classe dos officiaes adua~iros
da Republica, extincta pelo decreto do executivo, n. i5. 220,
de 29 rJ.r. dezembro ele i921, aproveitados 50 % .dlos gua.rd:as
da policia aduaneira Cl'Oada pelo mesmo decreto,. nas condições seguintes:
2.o Os ol'ficiaes aduaneiros vollarão aos seus antigos cargo,, cabendo-lhes todo senoico do carga e descarga, nacional
o cslran:;eira, t'iscalizaoão de passageiros c suas bagagens,
quer ·nos ]JllCfll'CIP·s nu •no~ respeel.ov:os nrma7lcns. nuxiliares U·S
confe1·encia~ nas porias d~ .sahirla ~' mais os que lhes forem
ui.Lin~nl.e;; por lei.
. . 3.o Ao~ p,uaecla;; eumpro todo o servico de policia e vigilrincin no,; poslos J'iscaes, ancoradouros, c:1es, docas, a boroa
de vapores ou navios, nos edifícios das alfandegi!S e mais
onde fôr julgado nocesso,J~io.
. .. -·. ·;· ......:

.
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.\. 0 Os comma•ndunlcs e snt'g-cnlos
dos guardas, crcados
pelo allttdiüu tlccrelo, ficam dispensados dessas fuucçõo~. podemlu uptut· pr~lo lugm: d•J guar·da, acloptanclo-stJ o cri!crio da
ordt•nt du notrwaGão no a lll'OVe i lamento !los g·ua r· das.
.
5." Para os efl'cil.os clisciplinares ficam os primeiros c
~egundos oJ'J'iciacs su.icil.us ao t•eg·ulamt'nto do ·rrhcsouro Naeiunul e os guardas ús dtf;pusi~·õcs da Nova Consolida~~úo das
J.cis das :\IJ'andegus c Jllesns de Hcnclns da ltepublica.
0." A,; vasas de .\" e;,;:l'iplmario que so Yeril'icarcm nas
reparl.i~õPs de Faz•cnda ~r·J·ãri prccnchiclas ]wlos officia.cs
aduaneiros, até que o nunwro r:xistcnlc cm cada AIJ'undega,
ante~ da exUner;ão, fique rt!duzido a 50 %.
·
_ 7." A reduccíio no~ quurJrog de officiac~ c g·uarda8, ele que
l.mlam o~ atü. 1" e 7", scni rcg·uladu p~Jias .lnbellus C c E
unnexus. .
·
.
. 8." Fica o Gowrno mt-lot·izudo a vcndc.r qual.ro bar·cas
de vigia pel'leiJCcnLcs ;I Alf:.mdcga do llio c com " pt·oduclo da
vcntla adquirir lauclws apr·o.p!•iatla,; ao scrvico ue r·onda.

N. 8
Aecrcsccnlc-sc o111:lc convie!•:

.·•

Fica exlen:;iva aod um!ilm·cs .do 'l'rilJUnal dcrConlas a dis~
posir;ão contida no parag'l'aphtl unico do url. 22 rio decretei
11. 15.770, lle 1 de novembro c:JQ 1!122, que diz: "Os rc•prc~
scnLantc~ do minislerio publico c seus auxiliares não poderão escrceJ• a. ad;vocucia cn1 causas que cul·endam cum a Fa~
~cucla Nacional".•,
·
. ·- . •·· .., ....
~

N.

~-···-··'

!l

· AccJ·c.>cenle-se onde convier:
· Arl.
As pcJ•ccnl.aS'Cil~ rclal.ivn,s no' 1ll'oduclo a pagnt'•
no· casq do ur·l. !la ci/J t•cg·ula!11cnlo •de consumo pcrlcnc~m à
collccloJ•ia du zaona da Pl'O•:cdcncia ..

N. i O
A pcJ•ccnlagctn aos· eollcclot·os o escl'ivães ô .SClllJll'O dcvldn a estie~· J'unccionnriu;, mcsnw uu~ casos cm qlle os cont.ribuint.c·s pnguclll a~ ·estt!ll!JJilhus üns dclcg·ar!as, como faculla o tt.rt. !J~ do rc•gulumc)Ulu do consumo,
...... .

N. H
SHhslilnarn-~~: i:1s pat'tlg:I'Uphos 1 · u S do at'l. ~o da pro'·
po;;ic;ün, pelo :;eguinle:
.
Mt.
O Gowr•no nl11·it·:'r o C·l'l'llilo dr. 7ti.OOO!ii, pura:
pagamento riu tiii::;·nwnlo fH'ovi~ol'io oslubolecillo pt:la u• pat'Le
e ~ l", d<J al'l.,l5.0 'tlu. l'lli..1.1. li_.55q, de ;10 do .aguHltJ Ü!J 1!J~2.
§ 1." A r·e!el'llla gJ•al.tlteúljao. s~ scra abon~da. aos Junccwmu·iuti cJ'J'celiYO$, cxlinclvs tJ ad·cliclos, uos dHl!'iSüls, mcnsa-

,.

SESSÃO EM 30 DE DEZEMBRO DE J922

257

.listas, jornaleiros c assalariados que pellcebell,l vencimentos
mat•cados em tabellas e respectivos regulamentos, por ver§ .z.o· A mesma gratificação não será calculada para os
vencimentos ·superiores a 2 :000$ mensaes, excluídos os vencimentos abonados aos funccionarios effectivos a titulo de
gratifioaQão ou outra vantagem especial, · além das do respe.. ctivo cargo, bem como os· diaristas, construc()Qes de trabalhos, reparações, extranumerarios e adventícios · que recebam
·pelas verbas de material, físeaes de jogo, fiscaes. do sello
adhesivo, fiscaes de bancos. c outros que recebem seus. ven.oimentos por deposito. (
·
'

•,:

N. f2

S~o extensivas ú · Cooperati~a .de Credito dos F~nccio
narios Publicas da União de nesponsabi!idade Limitada. as
vantagens do art. 17'1,. d alei n. 3.-154, .de 6 do janeiro de.
f9i0.
·.· . .
. . .....
.
..

. São · successivamente approvadas

as:. seguintes
. ··: . .

p~ra

'

. ,,

,,

"

projecto especial

•'

, EMENDAS

.>

N. 1
I
...
Onde · convier: ·
·. As ..tra!lucoões dos manifestos dos vapores· estrangeiros
só ..poderão ser feitas pelos interpretes nomeados 'pelo Tribunal. do Comrriercio, · para que tenhan:· validade; . ficando os
me~mos respons~veis por quaesquer omissões, observadas ·as
legislações ·em v1gor.
.
Sala. das sessões, em 26 de dezembro de 1922. - Jero. ·
•

I.'

nvmo

.

•

•

~onteiro.

'

.,.

.

· Acc.rescente-se onde. convier :
.

· "Por morto da mãe do contribuinte· do tnóntepio civil ou
militar,· a pensão· que olle, recebia reverterá ás irn:ãs solteiras e viuYas daquelle, emquanto. se conservarem nesse estado."
·
·
·
. Sala das. Commissões, 20 de dezembro do 1923'. - Mar•

.cilio de T,.acerdà.

·

· ·

.

N. 3

Onde convier:
·
Art. Fica extensivo ·aos fieis do t;hesoureiros e de pa.gadores das l'epartiç~es de Fazenda o que dispõe o art. 502 do
regulamento que ba1xou com o decreto n. 7. 751; de 23 de
.dezembro de 1909 ..

•

· N. 4
. Onde convier :
Art.
Fica. extensivo aos fieis de thesoureirÓ e de 'pagadores das reparti~ões de Fazenda o que dispõo o art. u02 do
regulan::ento que baixou com o decreto n. 7. 751, de 23 de
dezembro de 1909.
Vol.
17

s.-

xm

'

'
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' iN. 5

Onde oonvior 1
'
A1'L. l~icam incm·porados :1 legisla.oilo
permanente, a
J'esoluçílo do l\Iinisterio da Gnerra, contida em' oftlolo da
respectiva scérotai'ln, sob 11. 430, de 27 de abril de i9l5_, n .
0onsLunte da ultima parto. do aviso 11. 068, de 9 dll jUnho de
1\Jloü, o ns · dcmàis. resolUCõos .referentes ao present_e ·al'Ugo,
tiJndo em vista que, no limite mnximo para as oonsiBn&OIIes
ou d~scontmi:, estabelecido. pelo mesmo aviso 668! seja lev,.âdo
em contá o hthite det!!rtmnndo pelo art. 1iQ7 da el :11. 3 ...31,
de 5 de janeiro de 1917, cujas operações existam ou venhbtn. n
cxisti·r.
. ·
· · : '·
§ :1•: ])m qualquer tempo, as consignações ou· descontos
poderão ser suspensos pelos respectivos ·associados da A~
so~llíl,llio B~neflcetlto dos AnilínUenses do Ell:el'clto, si para.
~om nsta provnrem c!!tàr ctui teli. ..
.
i
.
·
..
~ 2•. Pode1•ãb todos os soclos consignar na. f6l'ina do presente artigo do lei,· á Associação Beneficente dos Amanut!i\ilés
do Exercito, mas sómente emqunnto esta instituição mantiver
~s obrigacões de penef~cencias; podendo funocionar em ~~e
as expensas proprms. · .
·
.
·· · ·

N. 11

'

Onde convier:
· Art ~ Fica o Governo autorizado a parar ao ex-segundo
oscril}lturnt'io da Alfandega de •Victdria; ,Demo&th!lnes Oli:- ·
veira da Veiga, a quantia, de i ;iH$125, (Um ctn\to Cílnto e '·
· onze mil cento e vinte e cinco ré is) dlfferenoa dé ol'déb,do :,
e de quotas que llie pertencem e que lhe .nilo foraM palra~ no
· anno de UH3.
'
N•. 7
Onde convi-er:
•
Em obsercancia ao aecreto n. 1'5 . 67 4; de 7· de selembro •
de 1922, que crêa a. Caixa de Pensões do PessOal Jorilàleiro
da.Estrada de [Ferro Cen'lral do Brasil, ficam extensivas aos.
funcclon~~tios da m-esma que· nilo oonti'lbUém pata o Monte•P.io, os favores da. alludida. instihliçft:o, lllediànte requerlmllnto
destes, até que seJa approvada a nova lei·· de Montepio1 sendo
•
:neste caso transferidos para o novo 'institUto todos os eMJil'ílgados titulados é suas respectivas quotas. . · . ·
·
Aos ~esmos serllo. cgbradas as joias, demais emtllU1Jlentos ....
o rcspeol!vas contrJbU!çoes mensaes. - · .
. N. 8

!

.,

.Onde .convier:
.
· :,·.··
·. . Será relevada a prcscripclio eln favor de JoÀo Fellppe
Cat•neiro Campello, demittido do cargo de' 4" esbrlptU·i'arlo da
Alfandega do Estado de. Pernambuco, para qUe sejam julgados·
de, meritis os~embargos oppostos ao .accórdlio• do Supremo Tri- •
bunal, na nccao proposta contra a Fazenda. Nacional.
......

N. 9
· Ondo convier, Inclua-só o seguinte artigo: "Sertto nprovel-' ··.
ta elos nas repartiçõe~ on..do estão servindo ha ~nis de dous .·

,.,

'
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de ~erv!Qo.

mai~

de dez anno:i,

SESSÃO EM

>

•

.

30

N. 10
'

-...

"

'."

São oquinararlas as locaci.ícs vorbaes a que se refere . o
art .. i • da nova lei ::;obro locaoão, os ·arrendamentos· firmados.
anterior!Y'en~e a lei n. 4. -i03, de 22 do 9ezembro de 1921, que·
terminarem . dentro do prazo de oito mczes, pagando-se no
Thesouro Federal. o sello .proporcional .ao tempo que assim
for proroga~o.
..
·
·
·
N. Iii

..

Onde convier: ,.
· O Governo é autÓrizado a incluir as letras,hypothecarias
émittidas p,or bancos in!itituidoe em virtud~ de actos federaes
entre os que·· gosam de vantagens conced1das ás letras dos
bancos estaduaes méncionados nalej n. 4. 567, de 24 de agosto
do ·anqo co~!ente.
;N. i2
· Onde convier:· .·
·
AoLfunceionarios federaes que, entre dous periodos do
servicos federaos, maior cada qual de ·to annos contOOutivos,
.'tiVer prestado a qualquer Estado ou ao Distrioto.Federal'servicos publleos, será para effelto de aposentadoria. federal,
contado, tambem1 o tempo até tres annos, desses servioos .stea. duaes .ou ao Dimicto Federal.
1

~.

•

Onde convier :
· . ·Os· diaristas -ou rnensa.listas das Alfandegas, que tiverem
mais .de .deE annos de·serviQo e concurso de i • ·entrancia para
Cftl'lifOS de :Fazenda, bem como outros requisitos legaes · serio
aproveitados! de preferencia, nas vagas de 4". esoripturario
· '.iQue .se veriiicarem. no quadro das repartiQões onde sirvam,
. sendo immediatamente extlnctos, depois . de seu aproveita. mento naquelles cargo,s, os Jogares que exeroam, si já 0 nio
estiverem.
· · · ·
·
N. H
Onde convier :
Applicam-se aos funccionarios addidos aproveitados na
vigencia da lei n. 3.089, de 8 do janeiro de 1910, as disposi- .
oões do art. 112, dalei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921, relativas a funccionarios addidos.
1
,
·. ·
·
I .

Sr· .Joio . Lyra (pela or!fe:n) - Sr. P1•esidente, rl1quelro a V. Ex, oonsulte o Senado se concede urgenoia para
immed\nta dlacussflo e votaQão da rednccão final do orcamento
que acaba
de ser votado pelo
Senado..
'
...
(I

O Sr. Presidente -,O Senado acaba de ouvir o requet:i"'
mento formulado ·pelo nobre representante do EStado do Rio
Grande do Norte. Os senhores que o approvam queiram Jevan. tar-se .. (Pausa.)
·
.
· FoL-approvndo.,

,-,.
,·

•

'•

•.,
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u S1·. 2• Secretario lê e é sem debate
Ri~

1\D~rovado

o se-

•
PARECER

N. 463-1922

Redacção final das, emendv.s do Senado á propos\çilo da Camara dos Deputados n. 186, de 1922, fi:tando a despesa. do
Ministerio da Fazend•l para o e:tercicio de !923, ·e .dan,l~
outras providencias,

N.

i

Art.
Fica o Podel· •Executivo autorizado a mandar,
fazer serviços ·extraordino.rios para que sejam impressos com
urgeúllia todos os volumes da introduccão geral. do Dicliionario Historico Geographicll .e Ethnopraphico do Brasil, qrle
o Instituto Historico e· Geographico do Brasil rasileiroaolB
o· Instituto Historico e Geographioo Brasileiro preparou para
oommed)orar o· centenarb. da independencia nacional; bem
assim; a mandar fazer na Imprensa Nacional ·a encadernação
dos livros da bibliotheila do mesmo Instituto.. . .
· . ·

N. 2·
· Art.
As despesas dos estabelecimentos subvencionados ·
ou auxiliados pela União· sr::rão ·examinadas e julgadas pela
Directoria de· Contabilidad·~ do Ministerio respectivo mediante
exhibição de balancetes .peJos referidos estabelecimentosi•Ha. vendo· .duvida sobre· a legitimidade de qualquer despesa,· po- .
derá a Directoi:ia de Con~abilidade do .ministerio, a que .e!:.
tLve.r .affecto o auxilio ou subvenção, exigir ·o documento; .ori~
· .ginario oomprobatorio. da. áespeza, o qual· será ·devolvido· .de-· :;
pois ·de examinado e •não poderá .sl'r pago nenhum. auxilio ·OV
· subvenção sem que haja . sido approvado pelo ministerio re. spectivo o balancete relativo á applicaoiio. do pagamentQ. correspondente ao . exercício anterior.· ·
·
N. 3.

Art.
Fica o· Governo autoÍ'izado a: ·ab~ir :o credito que
for necessario .para. attendlll' ás despesa.s feitas pela v-erba 9' ·
- Soldos, etapas e gratificacões de praças no exercício de
1923 - excedentes da dotação orcamentaria· . :respectiva. .

Art. . >Os' funccionarios addidos de cargos extinctos,
. auando em commissão de caracter ~~echnico, que- só tenha· grptificação fixada· por lei, desde que contem mais de 35 annos
·....

~

...
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de servico p~blico com \lir~ito á aposentadoria e mais de seis
de· ex!3rci'cio na referida commissão, ;poderão aposentar-sP
com as vantagens constantes do art. 1• da lei n. 2.992, de ja· '
neiro de i 920.

N. 5

·•

Ai't.
Fica o Poder Executivo autorizado a reorganizar
todos· os ser.vicos de fiscalização subordinados ao Ministério
da .~azenda, _sem augmento de despesa. · ·

Art.
Aos ·directores e chefes de repartições e serviÇos
do Ministerio da Fazenda poderão ser feitos supprimentos. de
fundos. necessarios á compl'a de combustível, materias primas ·
para· off.icinas e. artigos de· consumo e de expediente,· bem ·
assim o supprimento nccrPssario ·. ás despesas. miudas e de
)'U'Ompto pagamento, dcvcndo'.~er fejta trimestralment.e. a comprovação das respectivas despesas.
·

•

N. 7 ·

Art.
Fica o Podel' · Executivo autorizado a rever ·os
regulamentos da ImprenR!l Nacional e Diario O((icial, ·conso·Jidand:o <todo·s <Js dispositivos vigentes e modiftcando..:os no
se.ntido de ·melhorar a orginizacão dos respectivos s·ervicos,
não sendo, porém,• alterados os quadros de pessoal constarntes
da lei orçamentaria em vigor.
·
N; 8

· Onde c'onvier:
Art.
O,. Tribunal de CO!ltas deliberará ·co,m a IT}aoria .
de seus membros .sobre todos os assumptos' de sua comp~-
tencia, ficando .extjnctas as varias Camaras em q.ue ora ·se·
di;vide.
··
·
··
•.
.,

.

N. 9

'

·.• A1.1l. • ·· Aos audi.tores do TrH)unal de .Contas é p.eíinittido acceltar commissões tamporarias que lhes sejam confh:id'as
pelo mesmo .Tribunal ou, com licenca
deste, pelo Governo. '
.•
'
.

'

'

N. '10.

Onde convier:
Art. . Fica incorporada â Jegislacão em vigor o seguinte dispositivo: Sem pro que o Tribunal do Contas tenha
recusado ou venha a recusar registro a qualquer contracto, ",: ·
ou,ias despesas não corram por verba orçamentaria ou. não
tenham por assento lei e~peoial ·que ns autorize om quantia
oerta e tletermin~da, !lf!nualmente ou em sua totalidnde, 11

.

·.

.:.,

I
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excctic.ão do mesmo contracto ficará dependendo de approvacãO rio Congresso ~ a~ional . Na hypot~ese. do C?ntn'esso re~ ·
ousar essa approvacao, o contracto nao terá direito a nenJmma indemnização·.

-

Onde convier·: .
Supprim~-se na ver.ba 3:3• do orçamento dll;. Fazenda as
palavras ce outros servloos,; elevada a respMttva· dotacllo
para -.· 500: OOOfOOO.
.
.
'
'

.,

.'Yêrba :1.'11 ._ I>elegacias fisoaes:
.' Ddegaola · em Mlna.s - Segundos

jll.:.~

pa:ra: ·

.
ecrl!Pturarlos, · .corri;.:

· :

·: · ·

orde:ilado·. , . • . • . ...•
_·4·:ooottJ_. oo
GratificaÇão . . .. . .. ·. . · ~ ; . , • :>,' •••••• ; .. , ..... · 2 :000,000
.. ~,}·::Q~a~to~ e~cripturarios:. cor~lja~se para:. ' ' ..
· Orderiado .... ~·. .
.~
·~·
~
2 :oooeóoo
Gratificação·. .. . .. . ; .. . . .......... : ; . .. .. . .. i :000$000
I

•'

•

•

•

I

I

I

I

•

I

• • : •• :

I

···I •

I

I

••. I

••

••••

I

I

•••••

.

I

•

•

••• •

•

••••••

•

•

•

~-

'

.

..

. ·'•·

"·',, .. .•

.

N. 13

'

· ·'Ao n. S -· Recebedoria do Dtstrioto· Federal - Pessoal:
·. ·::-Em vez de.: ·
·· ._
''9 fiéis do thesoureiro cto seiiÓ (1':S00$000 a cada um .
para ·quebras), diga-se:
.. : U fiéis do thesoureiro, etc., augmentad'o .de 32 o nu~
.lll~ro -de·qqotas e de 19:055f296 o.totaJ.'da verba:
. :;~·',
.
.. . .
'

N.
.. .

ronil~

i.&

convier : .. .
· · • Fica
Executivo. autorizado:
., o Poder
.
.
.
.
·' 'A ·modlfloar o titulo·. dà mo edil. de prata corrente empre~
gândo o, li~Jn adoptada para a moeda de prata· inrle2a ounllada
cm virtude- da lei' denomlMda. c'l'he Amendi~g Act (i O Geortr
.~.~

.

'

~

.•

'

'

'/,

"l I eh • 3) •I• ·

·

·

·

.

·· ·

.

· ·

.. A elevar a 2 o/o a tolera.ncia do 1 -o/o para :mais ou para
menos permitLida
na liga· das. moedas de cobre o aluminlo. · ·
.
'

'

N; 15

''\. ..

..
·

· Onde oonvler:
•. ,.,
«ll'icl\lll revigoradas narn o. c:tercicio de 1923 O:s autorlznoões constantes dos ns. XX a XXV .do ar L 00 ela lei n .. 4. 242,
d!J ,5 de j)lneiro do 1921, podendo o Gov~rno a))rir os n,ece&BilriOs .creoitos..
.
.• .
.

_

~

.
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'

· . O § 4•do art. 27 do Regulamento. de Facturas Consulares,
baixnd() ocim ·o decreto n .. 11!.039; de ·20 de janeiro de :ll920,
fica asl!lim modificado :
.
· As divergencins em peso, vcrifico_df\s. em acto de confo~
rell()ill. ou ·por via de •qualquer outra diligenaía fiscal, silo pas- ·
siveis da mesma multa, quando o ~ccresoímo .exceder de :lO o/o -.
ou oa direitos. respectivos montarem a. importancia maior de ·
cem mil rt!ie. · ·
· · ·Pára 11. applicaçlo desta mult.a> se11d. computado o · peso
veriflead 0 ,tia. totalidade dós despachos, quando oacorrer o ·
desdobramento !la factura com v11ríos desp11ahos, cabendo a
multa ao ·funccionarío que apura,r a dlfferenQa.
·
N. i7- ,

'..

. · · Art. Fica o Governe autori~ado a reformar os regula·
mttnto• relativos á admintstractto do Patrimont0 Nacional, podendo imJlOr multas até :lO!OOO$ aos que se a.po&sarem dll ·
p~rios . naeionaes, e ae obstinarem' em n!ío fazer entrega
delles: estabelecer providenciaa para o e;acto cumprimeJtto
dó art. :lO da Constltuiç!ín; simplificar o processo de arrendamento dos bens nacionaes, · afim de augmentar a renda que·
devem produzir.
· ...
·

N.

tl8

Onde convier:·
. Art. Oa •Íaldos de penhor~s vendidos na~ casas. de ein~
· prestimos sobre pen}lores contmuarlio a · ser .'Tecolhtdos á.a
,. Caixas Eeoiiomicas, nos termos do art. 9'", § 2•, do decreto nu~·
mero 2. .962, de :l4 de .novembro de .1860.
'

''

. N. :lill

''

· Onde convier:
.
Fioam •approvado8 todos -os regulamentos para cobranc"
e fieo•lizaollo de taxas· e impostos, expedidos em virtude de
\decretos do Podal'
Exeoutivo,
atá á data desta lei..
.
. .
'

N.

20

.' · lA.rt.
Fica a])Jlrovado o regulamento. e~edido com o
. decreto n. .i5. 783, de 8 do novembro de :l922, em cumpri~
manto ao di&posto no ~ri,; '106, da lei n. 4.536, de 28 de ja~·
fteiro do mesmó" anno, ·pnrn exccuoílo do Codigo de Cnntnblli~
dade Publica.
·
·
'i

'

· Onde convier:

. N. 21

'

Art. Para cobranca. do imposto elo scllo, n quo" so re~
ferem o decreto n. 14.339, do· i do setembro do 1920 o o!
nnt!)t•lot•es, considoràm-so cactc;s,, nos procc!:IBos judicia.es, todns os tormos lanoados. ))elos oscrlvílcs ou seus substitutos Iogaes, ficando sujeitos ao sello cada um desses lermos, nlndn.
cjuo ..lanÇados na me~ma folha.
.
.
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Art. Ó Ministr.o ·da Fazenda, para boa exeeuçiio dos
decretos .alludidos e exacta fiscali~ação do. · imposto, sempre
que entender conveniente, poderá, mediante . entendimento
. com as a.utoridades judiciarias competentes,. ordenar .veriti-'
cacão o exames nos cartorios judiciaes ou de .tabel!iães de notas,. restrictas;. porém, essas diligencias tão. sómente ao modo
de cobrança do. imposto do sello, nos differentes papeis, do. crumentos, livros ou processos respectivos, cm andamento 011 .
archivados nos referidos cartorios. · ·, ,
·
.
· ·
Paragrapho unico. Em caso nenhum· os exames ordena.. dos deixarão ·de ser.· permittidos, constituindo a recusa embaraço. opposto· á fiscalização, pe.lo' qual incorrerã,o os ,que a op·puzerem na multa de dou 8 a c1nco contos• de ré1s. . ,•. . . .
A imposiçã.o_ dessa penalidade é da. competenchi''exclusiva
do Ministro da Jfazenda.
· · · ·
·
·
,,
.N. 22
Onde convier:
,.
Art. O serviço de lançamento de impo!ltoá e taxas, a
~rgo da Recebedoria, dq Distrlnto Federal, será feito exchi..;
s1vamente por lancadores designados annualmente pelo dire..;
ctor da repartição, modificado assim o disposto no ·àrt. 58; e
paragraphos do decreto n. 14.1.62, de 12· de maio de 1920.
'

'

'

· N. 23

'

'

'

., ·'

Atr.
E' o .Governo autorizado à· ceder ú Prefeitura
do Recife os terrenos do antigo edifício da DeJegaci~ Fiscal,
necessarios no ,prolongamento da. rua do Imperador até en~
oontrar ú rua ·da Praia. riaquelhi .cidade. · ·· . .
N. 24 .

Fica o Governo autorizado a entrar em .accôrdo com o
Lloyd Brasileiro para effeotuar a· sua reorganizaoão ncis moldes que julgar conveniente .alliviando o .Thesouro de maiores.
onus o responsabilidades, t!Odendo para i9f.o alienar acções
de sua ·.pr,opriodade. a cap1taes nacionaes de reconhecida . e
comprovada idoneidade technica, o conceder subvenções, fa· .,
· vot•es e regalias que niio excedam os que •estão previstos no
art. 97, 11. 24·: da ·tei n. 4.555, de· 10 de. agosto'·de · i!Jt.N,
para organizar um· S('rviço. t•egulur de. riavega~ão que attenda . '
aos interesse" do cemmercio marítimo .do paiz.
. ..
Parag·Npho unico .. Para ex~cucão. deste ·dispositivo é o ·
Governo autorizado
a abrir. 'os credito,> ' necessario~ .
."7'
,4
N. 25

Art. · Todas as taxas c omolumcnt.os arrecadados pell)
Conselho Superior de Ensino, a qualquer titulo, .devem se1'
recolhidos ao Thesouro Nacional, mediante •as devidas guias•.
A despoza autorizada por lei, que deva correr por t::l receitai
·,será paga tnmbem no Thosouro Nacional, ou nas reparticõas
de Fazenda, suas delegadas, mediante pedidos do conselho•
. àc accOrdo com as autor!Mões geraes expedidas pt~lo Mlnla.

"I
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terio da ~us!Jca e Negocio~ Interiores. Ao Thesouro Nacional será 1gualmcnto recolhida a quantia actualmente deposltada· no .Conselho Supet:ior de ~nsino a que será apurada, dtl
conf~rm1dade com as I!!St!'llceoes dadas ,pelo minJstro dR
Just1c.n c Nosoc10s Int.er1ores. . .

''

N. 26

Arl.
Fica o Poder Executivo autorizado "' abrir o~
· creditos necef>saríos aos pagamento dos juros e amcrtização
da Estrada õe Ferro Curralinho a Diamantina, enrampada
pelo ·decreto n-. 15.844, de. 14 de novembro de 1922.
N, 27

..'

Ao art. 2•, ns. 6, 7 e 9 da protiosi;;ão: ,_ Supp-c1man-so ..
N, 28

· · · Art.
A. pensão'' concedida pelo decreto n. 2.553, do
·'' 1.0 •de janeiro de \~912, é considerada sem desconto algum.
Ao art. 21 :
Supprim~-se.

N. 29

N. 30

Ao n .. 6, do a~t. 2.•, accrescente.,se:
. Depois da palavra cUnião), accrescente-se cqur. · continuará a ser. f,tita amigalvelmente pela Directoria da Reoeit.»
c mais cpmo está · ,
·
·
·
·
-N. 31

Ao art. ·ao, n, II -

··. mados. , ·

Supprima-se a .palavra __, re(Qr,·
·

N. 32

'Art,
Não são extensivas' aos trabalhos do reoensea- ,
.monto as restriccões a que se referem as alineas d, e, h, .i e
;e,, do orçamento dó Ministerio da Fazenda (emend&. n. 14,
da Commissão de Finanças d aCamara dos Deputados), pqr.
.se tratar de. um servico de natureza transitaria, ordenado por .
lei especial do Congresso (decreto legislativo n .. 4.017, de 9
de jaJ!'eirél diJ -1920) e convenientemente regulamentado pelo
Governo (decreto n; :llt.026, de 21 de janeiro de 1920), serviço necessnrio para a .rr.-gulnridnde da administru•;ão publica.
N. 33
. Ondo COllvier
.
A!'!.. Fjcam extensivos ao Banco rle · fJrj)dit.o Auxiliat·
os 'favores concedidoA ao Banco Pr.edial do Estado do Rio dll
Janeiro, ao Montepio dós Servidores do Estndo e ao Banoo rlQ
Credito 1\ura: e ·tnternaclonal,
.
·
·
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. N. 34

. '

Onde convier :
A' verba .20 «Empregados addidos do Minislerio da Fe.zenda,, ac~J·escente-se: · ca verba de 26:000$, para íJagamentrJ
dos vencimentos· llinnuaes ao Dr. J.oão MBiroolino. Fragas~.
til osoureiro dn exlincta Caixa de Conversão.:. ·
>···

N. 35

I

· Onde convier :
•
Artigo . Fica· o Preaidente. da Repubuca autorizado a
mandar imprimir na Impren~a Nacional, a .continuação do
Jndice Geral de Legi6la.Ção Brasileira, no período reoublicanol adjudicando metade da edição ao seu autor Affmiso Du
ar .e Ribeiro, 2•, escl'~pturario do Thesouro Naoion:~J,

'..

·''

.,,

· N. 36

Onde convier :
cÁrtigo . Para o efteito da expedição dos respectivoe
. titulas as daof,ylo·graphas do. Thesouro Nacional terão os vencimentos divididos em 213 de ordenado e 113 de gratifica··
ção, como as actuaes dactylographas da Contl\dQria O§ntral
da Republica.
.: . .
.. ·. ·
.
N;" 37 .•

·Onda convier :
.. Em c~mprimento ao art. ·5" do ·decreto .. ~ 16.219, de
29 de dezembro de 1921, ficam incluídos entre os adliidos do
Ministerio da Fazenda os fieis de armazem ·de encmnmenda~
postaes do Amazonas e . Pará; extinctos, em ·virtude do decreto n', }5. t53, de 5 de janeiro de·· t92·1 e màndadoà.·int!Uir'. no· ...
quadro' do pessbal das alfandegas·· de Manáos e B~lém, pelo· .
art. 4", do citado decreto no 15 .'219, fixados. os :vencimento!··
de accõrdo com os demais fieis das· mesmas alfandesas. . . -'
. N. 38
.... ',

·I

\'

· · A' vorba 17' (Alfandego.) : ·

Alfandei!P: do Rio Grande do Norte.
. Substitua-se n t.abcllrt da consisnncito «Mataria!:., pel~
seguinte :
·
· ·
·
. ·· · '
Expediente: Aoquisi{)üo e cnoodornll!çüo dtl·_.li:..
..
vros, pcnuns e · outros artigos: ...... ::... .. . 5:000$000
600$000
:Moveis: Compra ~c concci'Los. . ... : . . ; ,.: ,, : ..
1:000$000
.Alqguol de cnsa para ·armazem. . ...... ' ... :
Aoquisioüo, reparos e conservacão de milterinE 3~000$QOO_
Comhustivel, lubrificncão e concerto .·do -,guin_. · dasfo a. vapor . . . . ·.
.. ......... o·:'.,,·...
800$000
CotnbusLivcl, ·Jubrifica11lc e conccrt.'o dLl 'lancha· 3 :oooeooo.

--,,.

.,

·'

'
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IlluminfliQ(o:
Publicaoões de cditaes:
Diver~u.s despezas .~ Assignalura do Dial'io Of"
. ctftal. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Serviço telegraphico,
Agua, asseio, etc.

,·

•

2fÍI

s:oooeool'J
16;4001000

N. 39

.

Art,
Fica o Governo autorizado a abrir o credito ne·
cessaria para a e:l(ccucão do art. 162, da lei n. 4.555, de 10
do agosto de 1922,
·
·
.

'

N. ·40

r.
Nas militas cobradas por via executiva, a quóta parte·
das mnsmas multas ·pertencentes a empregados que tiverem
lavrado autor. contra infractores de leis e regulamP.ntos fis:;ca.es, sem ·entregue na mesma occa,'Sião e !ooodecendo ao
·mesmo crito1·io c.om que 'se effeotua o pngl\ment'J das per.
cimta.sons df.ri'idas .ao pessoal do juizo e procur11dore~ fiscae~,
hoje consulto!'es, que promovem a cobranoa.
.
Este dispositivo abrangerá os casos relativos e execu- ·
cões' fiscaes anteriormente julgados.
·.
. . ·
.·
.liquidado .ein apolioes federaes que para. o respectivo pagamento fica. o Governp autorizado a emittir. . ·
.
•
N. H

'-·

Fioom i:ncorporados ·ao pa!trimort,io d;o Hospi.
tal Nacional. de Alienados os beiJS moveis, immoveis ~· semo~ ·
ventes da Assistencia de Alienacjos,. comprehendenrlo as ~
ionias de ~lionados de ,Tacarépaguá e de Engenho de Dentro.
' · Art.'

N. 42
Oride convier:
.
•
•
A prohibiolià aos funcciionarios publiooe tle contractàr ou
dirigir companhias, emprezas. ou·. estabeleoimentos constàntes
do n, V, I 2•, art. iS2 da lei n. S, 089, de 8 de janeiro de
i·9i6 c outras, nlio .comprehendendo os casos de natur~za technioa ou Dl'·?fissional,
·

t •

.• .

·

·' N.• 4S

!J

. Os funcoionarios interinos, em commlssão ou extra~numorarios dos diversos ministerios terlio preferenoia para as
nomeações effectivas nns vagarque se abrirem, uma ve~ que
nilo ha addidos,
.
. ' .
. ·

N.

4-l

As .opcrQções r,le seguros operarias. realizadas por comou syndicatos especialmente or!'anizados para esse

panhia~

i

'

,,•

I
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fim, ou por companhias que explorem . outros ramos de seguros. ficam .sob a fiscalização da Inspectoria de Segur:~s ·e
os actuaes fiscaes daquellas companhias e syndicatos incorporados ao quadro de fiscaes da mesma inspectoria e a .elles
equiparados, abrindo-se os credifos necessarios; revogadas as
disposições em contrario.
.
. . ..

N. 45
Art.
«Fica o Governo a"Qtorizado a estender a'permis·
são legal concedida ao Banco de Credito Rural e Interbaeional, á Cooperativa de Credito Popular, ao Banco dos
Funccionarios e a outros; ·relativa a . concessões para emprestimQs a f.unccionarios publicas, civis e miHtares, com •
desconto ou consignaçllo em folha de . pagamento, fica ell· ·
tensiva ào Nickel:.Banco (sociedade anonyma), com séde nesta
capital, cobranda-lhe o Governo, no dobro, a quota de fisca•
lização que ao mesmo foi arbitrada pela Inspectoria Geral .de
· Bal)cos, no segundo semestre de 1922;
N. 46

. -O Governo polllerá· acceitar proposta de·accôrdo para a
execução da sentença do -Supremo Tribunal Federal, passada
em julgado e proferida na acção proposta contra a Unilio
pela viuva de Antonio Pinto Palmeira ·da Fontoura.
·
A proposta só mente será tomada em ·consideração si da
· carta· de sentença constar terem .sido esgotados pela União .
todos os recursos _Qe defesa na acção, si a parte a;brir mão
dos juros e custas e si declarar .receber o quantum. que for.

N. · 47
•E' •il Governo autorizado:
A: abrir os creditas necessarios para . •pagà"mento · d&"
premias ás firmas ,/3 emprezas de construc.cão naval· qué requererem ou venham a requerer para ass1gnar po Tliesouro
Nacional o termo a que se refere o § i •, alinea m, do ar.tigo 162 da lei n. 3.45/1, de 6 de. janeiro de ·1918, e . que •
ini·cia:ram ou iniciarem o cnmprimcnto d6 obrigação oontrahida oelo dito termo.
.
,
.
. Os premi os de que trata a referida lei· serão~ pagos par.;.· ·
celladamente, por navios já construidos, e s-obre· os que fot•em sendo julgados em oondic;ões de navegà"QáO''.maritlma ou
fluvial.. · . .
·
·
..
· ·Caso o constructor não seja tambem o .armador; o prefnio só será pago áquelle, si este tomar. o compromisso de
não vender o navio premiado ao· estrangeiro, ;sem· prévia au~
torizacão do Governo e sob ' pena de entrada· ·para. os cofres
· .· '
·
··
publicas de quàntia igual ao premio.
Os estalmros 'nacionaes que. tiverem recebido· auxilio do
Governo, amortizarão as respectivas dividas· com o abatimento mínimo de seis por cento (6 o/o) e maximo de vinte e
quatro por cento (24 %) sobre o valor da factura das •obras,
3batlm!1nto de que .tratam os arta .. 162, 1111ne11 UI, 8 2", da hlt

.
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n. 3. 454, acima citada, que fica, assim, interpretada, e 96,

§ 2• da lei n. 4. 242, de 5 de janeiro de 1921, podendo o Go-

" verno abrir tambem os. credites Mcessarios para a entrega
.de novos •adiantamentos, :nos termos dos .contractos pele.. ·-. bradas.
·
-·
N. 48
Onde conviér :
.
'
Emenda ao § 4• do art. 17 do decreto n. U.663, de t
de fevereiro de·'i921. ·
Onde diz : ·«Quando esses funccionarios, tendo. percorri..
do toda a escala de· accesso, contarem mais ..de 35 annos .de
servioo publico federal, sem goáo de licença e não tendo mai3
de 310 (alta& iusti(icadas,, etc., diga-se: sem goso de licenoa
por mais de 30 dtas, etc.
..
N. 49

Art.. Fica o .Governo autorizado a abrir o credito especial· de 38:907$216, para pagamento ao .cirurgião .dentista
·Dr. Rodolpho Chapot Prevost, em virtude da sentença judiciaria. · ,
· ·
.
··.
N. 50
Onde, convier :
Os agentes fiseaes do. imposto de consumo continuarll.o a
. perceber eis mesmos vencimentos 'constantes da tabella respe.otiva, .organizada na fórma·.do disposto no art. 25 da lei nu,.
medo GH, de 11! de 'novembro de. '1899; devendo ·entrar, conforme até aqui tem entrado, no computo da· renda, para o
.calculo da percentagem, o producto da venda do sello do
· imposto de consumo destinado aos productos estrangeiros
· cujo devido emprego lli:es cumpre fiscalizar.
·
.
Eleve-se a 2 :000$ a .limite de i :500$ estabelecido .aa
verba 21 •, para os agentes fiscaes.
N. 51 '

Onde convier:
Art.· O GÔ~erno fica autorizado a ·mandar impr1m1r os
Annaes do .i • Congresso Brasileiro de ):lroteccão á. Infanoia,
·realizado na Capital da Republica, em 27 de agosto do .cor' rente .anno, como um dos numeras d.o programma offioial das
Festas dp .Centenario.

N. 52
Onde convier:
Fica o Governo autorizado a abrir os necessarios credites para pagamento aos Drs. José de Souza Lima Rocha a
.Justo Rangel Mendes de 1.Moraes de todos os encargos prove·nientes das sentenoas que obtiverem do Poder Judiciaria
. contra a União Federal, abrindo, .tambem, .si necessarlp, a~
respectivas folhas .de .pagamentp.
'•

. •i'!

:.
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N. 53 ·

Onde convier:
Fica o Governo autorizado a 1l.brir o credito especial .do
28 :256$700 para pagamento a Rio de Jatrelro Li!htorare
Company, Límited, em virtude· de sentenca judiciaria, conforme solicitou cm Menaagom de ? de agosto do anno corrente,,
·

o

N. 54.

Art. 15 -- Accrescente-se: csalvo as gratitloao6es previstas · pelos respectivos regulamentos para o Jessoar d~
gabinetes dos ministros de Estado.
. ·
. .

N.

55

Onde convier:
· Art. E' concedido, no caeb' do ·Porto, á Fundação Oswaldo Cruz o terreno neceSIJario, oomprebendido na parte livre
do loto L, si•tu.ado na praça S~nto 10hristo, para a oonstrucc~o
do Instituto do Canoor, destina'lio ao tt~atamento dos cancerosos c ao ostudo eXPerimental dessa mole&tia,
N. 56

10nde convier:
'
'J
Art.
Fica o Govl't'no autorizado a: abrir o credito especial de .230:000$ para Pll8'a.tnento da r«rati•tulclo do dieritoa
n~uaneiros pagos pela Continental Próducts Company, em
1914, pela importação de inachinl91nos e mais apparelhos destinados a installaclio de mat.adouro frigorlflco de Osao~o, Estildo de S. Paulo.
·
'
N. 5'7.
,Onde oonvieor:
O funccionario addido aproveitado em cargo de, vencimento inferior ao do logar extinoto, tem prefarencia nas promo~ões .que se derem na repartiolo em que aervir,
·
lN. 58

•Onde •convier:
Art.
Fica reduzido a cinco. annos. ó.. prazo fixado no
&rt. 15 do decreto n. 6. 711, de 7 deJlóvembro de t907, para
a duracã:o da ri!spon·sabilidade .do.· carreto e dos ajudantes deste,
· · . ··
·
N.. ·s9·~· ·.·.~

A1 verba - Alfandega de Mrmãos:
rOnqe se diz no material: cacquisicão, reparo o conseJ'var.íio do mate.!'illl iS :000$000, e combustivQl e. lubrificante
i o: 000$000, .diga-se: cacqulsicão, raparo e. conservaoAo de
material ·40 :000$ e combustivo! e lubrificante Ul :OOO,OOO:t.
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N. 60
· ' IE'ioa abcrf.o o orediLo da •Quantia do 381 :789$221, que na
execucão· da stmlenca de 30 de. se·tembro de 1899, do Suprérno
'l'ribunal F'ederal, foi liquidada por arbitramento judicial ho~
rnologado c ·confirmado em gráo de recurso pelo me,smo tri~
bunal, para pagamento á .SanLa Casa do 11\!.isericordia, da Victl)ria, como perdas c damnos decorrentes da reivindicavão da
fazenda Piracema do munioipio de Gariacica -no Estado de
E!pir'ito Santo.
N. 61

.

onde convier:
\Fica extensio aos auditores do Tribunal de Contaó' a dis~
posiciio contida no paragrapho ·unico do art. 22 ·do de.cre~
to n. 15.7·70, de 1 de novembro de 1922, que diz: 4>s repre- ·
sentantes do Ministerio Publico e seua auxiliares do pOderão exercer a advocacia .em caueas que e.ntendam com a :Fa~ ·
zenda Nacional,.
. .
Acorescente~se

· N~ 62

!Onde
. oonvier:
.
Art.
Fica o Governo autorizado a abrir• o credito ne~
. ces'saa"io até 24 :000$~ para pagamento do debito da ·União I1L
Prefeitura de Bello !:lorlzonte, proveniente. de taxas de agua
c esgotos..
·
N. 63

•

Onde ·convier:
.
cArt. A pensão e&peoial concedida á viuva de Benjamin
Coilstant Botelho de •Magalhães e quE:'. o art. H5, do decreto
n. •1.555, de 10 de agosto de 1922 (que prove as despezas publirlls no. actual ea:e1•cicio) mandara reverter, emquanto sol~
telra, d D. Araey Constant Botelho de .MagaihãE'.s, sem pre~
juizo dos montepios civil e militar, deve ·ser paga á benefi~
eiada desde a data do fallecimento de sua mlie, a referida
viuva de Be.njamin ·Constant Botelho de Magalhães.

-

N. 64

Alfandega de S, Francisco. ·
IOnde se diz - 162 quotas na ramtc de 216922 o/• sobre a
. !otacão de 468:000$, oalculadas e pagas no minimo sobre o
valor da Jotacão, 12 :632$256, diga-se: 162 •quotas na razão
de ;5 o/o sobre a lotação do soo :000$, oalcul!ldas e pagas ·no
minimo sobre o valor da lotacllo, tO :000$000.
. . . Ond.e ·se diz .- Valor da quota 77$976, diga~se: valor da
quot.a 246$913.
·
N ..65

-

l()nde convier:
Ar L
Os funcci-onarios que ao tempo da le.i n. 3. 060;
de 8 de Janeir-o de HH6, jú vinham exercBndo Jogares om
commissiio e que fOit'am dcclamdos addido's om virtude dil
di~pasicão dessa lei, podi.U'lio contribuir para o montopio dos

272
funoo10narios publicas, urna vez que ·continuem em exercicio de funccões publicas ~ se sujeitem ao pagamento das contribuições desde a data·em .que. for~m d.er,larados addidos ..
•

•

'

o

N. 66

São exterrsi vas tá Caixa. ile Soccorros . do Pessoal. Marítimo
da Saude Publica da Capi~al Federal, as vantagens rlo artl- ,
go 171, da lei n. 3.454, de 6 de Janeiro de 1918.
N. 67.

Ve11ba 17' - Alfandega8 - Dist.ricLo .l!'ederal:
Pessoal:
Onde se diz: Trabalhadm·es a 5$000 diarios 97, diga-se:·
Se1·ventcs de portm·ia a 5$000 diarjos, 97 •.
N. 68
' E' applicavel ao contracto celebrado em 2·5 de marco de
1922 e publicado no Diario Of{'icial de 5 de. maio •seguinte, á
pagina 8. 722, quanto á parte do fol\neeimento a ser feito em
1923, a r.egra esta tu ida no art. 163, H'I, do decreto n. 4. 55•5,
de agosto de 1922. ·
N. 69·

•Os ministros do Tri·buna! de Conla's, representantes do.
Mini&·terio Publico, ~djuntos e. auditores terão annualmente
60 dias de ferias.
N. 7'0

i

"\o art. '7", in-(ine - Accrescente-se: cFica o Governo
autorizado ·a abrir os· necesarios creditos ·para a ,c·unhagem
das referidas moedas,.

·N. 7i
Ao ·art. 15 - Depois de clei», diga-se: ce, regulari:lento·s,,
supprimindo-se JlS pal·avras «regulamentos ou,. .
N. 72
•

Ao art. i9 - Sub~'Litua-se pelo :seguinte:
· «Todos os vencimentos, gratificações, ajudas de custo e
quaesquer outras d.espe.za:s com pessoal ou oommissões no. es·
trangeiro, serlio pagas ao cambio de 27 d. por mil .réis~

.

-

/'

N. 73

'

Ao arL 20 - Sub~titua-se assim:
. '···
' .
"'>
' ..
cO Gov-el'no reduzirá ao mimmo o Ol)lprego dos nutomo_veis uns clivcr&ns reparUcõcs c serviços publicas.:.

.-""

. ~. 74
•

Ao's arts. 22 o 25' - Supprimaiú-sc
•
. .
N. 75
.

. .

.. ·.,

'

. .!

Ao art •.' 30 - .Supprima-se:.
~

\

N. 76

/
..

---~

. Fic11 em vigot• o.art. 25 do decreto n..\.5~5, de 10 de
. a.gOb'to de 1922.
N. 77

:o

·. ')Onde convier:
Substitua-se o paragrapho. unico do a•rt. · 78 do decreto
n. 1,5. 770, de 1 ele novembro de 1922, pelo seguinte :
· .
cNão estão suJeitos Íl penas discipl1nares os ministros, ·
· .Auditores, representantes do ministerio publicp. o ·seus ad- ·
junt'os.:._
·
·

.

. N,. .78

'·

Onde convier:
'
'
«Ficam os intoressados autorizados a . elavar · até a· metade dos seus vencimentos 11. consignação referida no ar·t •. 1"
do decreto n. 3.234,'de õ de janeiro do 1917, relativp á construccão e ·acquisicão de immpveis.:.
.
• · . ·. .

'

I

· N•. 79

: Sem modificn•r, na verba 17•, constante do art. t22, da lef
n. 4. 555, de. 10 de agosto do corrente anuo, a dotação da
..' rubrica «Auxiliares .do escri.pta•, fica a mesma. desdobrada.
1 para pagamento dos actunes funccionarios, cm ordenado e
~" ·
.gratificação ..
•

Onde convier:

N. 80
•

•

,, . Art .. Fica revigorado o disposto no art, HG da ·lei numoro 4.:242, de ti de .itme.i~:o de i!l2L
~. ,.... :Vol. :'\!IJ:
18

,'

,:;.

,·,

·...

':-.
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N. 81

~ '

Inclua-se. onde convier : ·
Art.
Accrescente-se no art. 9• da lei n..i,fS2, de 13.
da novembro de 1·9·20. modificada pelo art. 50 da lei n. 4 .•230.
da 31 de dezemliro de 192.0, as seguintes disposições: ·
a) para os banêos com ·capit.al real!z~do superior a réis
i. 000 :000$ e que tenham permissão para operar com fun- ·
ccionarios publi~os civis ou militares, mediante consignação·
nas respect1vas folhas de pagamento fica reduzido: a mil con- .
'tos de réis o maximo. do capital realizado exigido pelo regula;. •
· mento . da Caixa de Redescontos para ter .direito a redescontar
na mesma Caixa e a .1 :000$ a importancia miníma de cada
titulo que a•presentarem. a redesconto;-. ' . •' ' . : ' ' '
·
b) fica entenditf'o que as notas promissorias ~ou:Jatras .d•~
cambio apresentadas a :redesconto por . esses bancos não devem ter vencimentos superiores aos .prazos maximos estipu- ,
lados pelo regulamento 1da Caixa de Redescontas e; conterão. ..
além da firma do funccionario publico, civil ou. militar, que
contrahe ·o emp·restimo e que deve ser empregado de. quadro··
ou titular, que este,ia no exercício de suas fnncções · uina
outra firma que · tambem ptlde ser de . funccionario pu- ·
blico. satisfazendo essas ·mesmas condições: e :bem ~~sim.
que,. sendo a taxa da Caixa de Redescontas de 6 % ·. (seis por
cento)' ao anno, os· ,juros cobrados· pelos mesmos banC'Js aos .
·funccionarios publicas 111ão devem ser superiores a 12< %
(doze por. cento) ao anno •.
.

. ,-"''

·. Silo extensil'ail á Coo<pert.tiva de Credito dris Funccio.:.
narios Publicós · da Uiiilio de· Responsabilidade Lindtada as. •
vantagens do M't. 17i dá lei n. 3. 454, , de 6. de janeiro de· .· ·
1918.
.
.
.
t..

I

·· ..

N. 88

Onde convi er:
· -.
·.A:~t.
Fica o Governo aut:orizado a. tornar eXtensivos..
11 Soóiedade. Benefi.cente dos. Fnnccionarios Federaes, os favo,•es concedidnR an ·R:mco ··dos Funcr.innarioR ·Publ icos, · Mon-.
tepio dos Servidor~s· do Estado e ao Banco .Predial do Rio de
· Janeiro, ·para operar com os funccionarios publicas civis· e
militares.
·
· ,,
N. 83 .
''I:

SubSt!.tua-se. o n .. I pelo seguinte:··
,
cOs augmentns provisorios fixádo~ pelo art. i5o do deereto n. 4·.555, rle iO de agosto de 1922. terão éomo maxlmo
. a impOJ·tancia de tresentos mil réis mensaes~e não áttingirão
BOA funccionario.~, mensalistas, diaristas e jornaleiros constantes do § 2• do mesmo artigo,. nem no pessoal .contractado,
nem ao ·pessoal pago ·pela verba -.'\ta teria!•. nem· ao pessoal
extraordinariu. arlmittidó para execu~ão de obras. novas, rt!·
paraçliee, construcç6es de estfadas d~ 'têrro e melhOtAm~oe
•'

·"

!

'

,,,

.,

. ......'
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.,.'"

.\

do porLos, nem no :pessoal das obras do nordeste e do sanea. ment~ e prophylaxia rural dos Estado,s, sendo sóme~te- ap,pllcaveis aos Junucwnarws, meu~llll~La•. lilarislas e JOrnalal•ros
pagos. pela verba·· «Pessoal~ das Labellas orr;amen~arias · e não
sendo· comprehen di das para sua applicacão quaesquer ·gratificações addicionaa!l cxLraordinarias, regulamentares ou .es- ·
pcciaes c commiss~s o: as diarias dadas n funccionarios c
mensalistas.».
N. 84

. .·:\o ·,ar L. . lli : ..
· ; .;·supprimam-se. as pala'VIras:. «QUe, além ·de recifuerêm
· un'la parte .fixa de vencimentos,. recebam tambem percenta~ gens, nem '~.ão· .extensivas à. funccionarios•.
· ·
"N. 85

.

'\ .
Aos ns. V, VI e VII:··
· Substituam-se. :Pelo ·seguinte:
-'
.
· .. •· ~o. dóverll.o abrirá os necessarios creditas para cadá repartiolío ou serviço dos diverso~ ministerios até o maitimo de
setenta ·e cinco mil contos de jéis para pagamento, em 1923,
de· .setenta ·.e cinco· por .cento 'dos augmentos provisorios de
vencimentos. mensalidades diarias e jornaes a que se refere ·
·· o artigo; effectuando ·no 1• semestre o•pagamento dos refe-' ·
!;'idos 75 %. e sendo no 2' semestre determinada. a percenta- .
gem de. r~ducç_ões, quando necessari a. para não ser flltcedido
aquelle rnaximõ. de setenta e.cinco mil contos de. .réis;) · .

o

Ao n. IX:
Suprhna.:.se.
·
.
.

N. 86

--~··

~

. '·,.

. ·:.' r

· N. 87

.

'

·

..
..

.'

-·

·< .

.A'ct~rescente-se .onde convier: ll
·E' extensiva á Sociedade . Matuaria Brlisi!eirá, devida- ··
'

'

1.,·

'

'

.

.

·
· menre constitui da, e registrada, a permissão dos-.arts •. 107, da
lei n. 3'.232, de·5 de janeiro de 1917; e 216,. da lei n. ·3;454,
de 6 de janeiro de 1918. .. ·
· Onde convier:
.· · · 'Fica o, Go·ve.rno autorizado a tornar extensivas á Coopera~
tiva·de Credito União! de ~esponsabilid11d.e lil!litad~.· as vanta-. ·
gens·doart. 171 da. lei n. 3..·,454j de 6. de Janeu·o de 1918. '·... .. ,, .
~

'

'

.

N. 89.

Onde . convier:
Art.
Fi.cam .extensivas á Sociedade Beneficente dos
Funccionarios FE\deraes os favores concedidos ao s·anoo doti

FunQ\\iowi,os
.
'

.

'

"

.Publ~s. Mo~tepio
'

4,C)s
/

SI,IJ:vidore~~o
do
.
'' Eatado
... ' ''•' ,;
'

e'

•

'~-.~

.-" '.'.>.•(.
... ~·

<\
.....

,

.,.

ao Banco Predial (lo. Rio do Janeiro, ·para opet•ar com ":lS fun~
ecionarios publicas, civis e militares.
Sala das sessões, 29 dó dezembro d~ :1922. -. Eusab'io de
Andrade.

11

'
'

'·
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o/o
o/o
o/o
· Aos 'Jfficiaes de justiça lepartidamente •.• • ...•.
o/o '
Ao procurado rda Rcpubihm. . • . . . ...
o/o
Ao consu:ltor. . . : ·--. . ........ , .. ; ............. .
. Sala da Commissão de Itcdacção, cm 30' de dezembro de
1922. -. Vidal Ramos, Presidente íntr;rino. - Oleua1•io Pinto,
Relator.
E' nnnunciada a. volacão, em 2• discussão, da pro'posiçiío
da Camara dos Deputados, quo transforma o iBanco do Brasil
cm inst,ituto emissor de 'papel-moeda no paiz.
·
Ao JUIZ ~ã., • ..: • . ...
·.••...•••
. ·, •..•••... , .·..........
'
AO CSCtrlV O. . • , , ~ .~:.·......••••••.. , •• ,, •. ,,, ••
~

o

o ••••••••

O Sr. Soares dos Sant()s -

4
4
-4
6
' 6

l'oco a p~lavra '.pela· ordem;

O Sr. Presidente -.. · '!'cm. a pal:wra 'o;. nob!·e
Senador.
•',
'

O S1• Soares dos Santos (pela m·clcrn) · ~ St•.' Pt•esidontr., ·
pedi a· palavra para onviat• á .Mesa a millJhn declaração· rlo
voto contraria ti proposição que acaba do ser approvadu Eu
.deveria lei-a da triburia, mas como não tériho o interesse do
mod,itic·ar ü _opinião de ninguem o csto documento a-penas diz
o

o

'

r
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respeito 11· minha opinião individual, contento-me cm que se:ia
·publicada, afim de que o futuro saiba qual foi a minha acção
parlamentar. ·
·
.\
Vem .ii 'Mesa· c é lidn a se•guinto
. '·

-·

/

· De conformidade com a opinião· cmittida no discurso que
. ·proferi n·a sessão do O::énado .cJe 4 de outubro de ·1919, .aeclaro
· votar contra o pr.ojecto ·que institue o Banco do Brasil como
um apparelho unico cmissur de papÓI-moeda no palz. . .
- Os fundamentos deste meu voto ·são de ordem doutl'inajia; mas ·visam prine.ipalmentc retirar a minha collaboracão
nesses disposilivo~. que embOra redigidos como medidas de
emergencia destinadas a a.ttender ú actual situação financeira
. do paiz, ec..nsidero-as eomtudo providencias de .effcito duvidoso, que · poderão· trazer resultados f'avoruvcis, a principio,
mas de consequcncias insegmas no fut.uro, pela passivei des'. valorização do nosso meio circulante, que ficará. sem· as indispensavois garantias para produzir o levantamento do credito nacional, ·
.
·.. ·-,~ · ·
··
Assim é' que por. frlrcn da ,nova .antorizacãD, o Thesouro ·
vae retirar do· seu· stock ouro, já. compromettido eo.mo garantia' do papel-moeda cm circulação, a Jmportancia do dez milhões esterlinos, para serem entregul)s. ao Banco do Brasil
(sem quP !lllf.c se transforme em um banco official) pelo. valor de. trcsento~ mil contos papel, como pagamento da divida
do Theàouro para com o mesmo banco,. mediante accôrdo feito
com o Sr.· Mini·stro da Fa:zenda, em virtude do qual o banco
assumirá a responsabilidade do resgate .de todo. papel-moeda
· ·· emittido pelo Thesouro quo será substi tuido · pelos notas ban- .
·.carias;. ficando assim o Banco :do Brasil como unico instituto
emissor de j:utpel-moeda no pàiz, pelo. prazo de dez. annos. ·
-- O encontro de 'contas do Thesouro .com o referido banc9
não está devidamente explicado pela propos.ieão,. visto como,
pela medida proposta, fica o Governo autorisado a ljquidar em
parte e. a consolidar em ou~ra parte a divida Jluctuante do
'· Thesouro, sem fazer. nenhma referencia á natureza das opera-·
'cõcs· que vão ser realizadas. ·. .. . . .
.
_. Entretanto a existencia dessa divida é Üm facto· proclamádo pelo disposi·tivo do .projecto que o avalia em cerca de
tresentofl mil contos em letrl\S vencíveis em agosto de 1923,
podendo as mesmas ·ser ret'l:lrmadas com a prorogação daquelle
nrnzo .. o que mostra que não. ha certeza de liquidação da di·. vida', apczae·dos .recursos com que o Governo deve contar no
referido' banco, cuja importanllia não podemos avaliar, resultantes· dos .lucros obtidos·· com a carteira de redescontas .e a
renda dos ·vales-ouro, relativos aos direitos alfandegarias,
cu,io pagamento desde longo tempo ó feito directamente no
. Banco do Brasil.
.
· O pJ•n.iecto declara que o Banco niio podenã 'ni~pôr do
.ouro. que lhe f<'r transmittido cm ~irtude da nova disposi~llo,U
mas estabelece ao me~mo tempo duas excepções a esta regra:
-· a que autoriza a conversão das notas bancarias, á taxa do·
12 dinheiros por mil Jjélis, desde que o cambio se mantent•a
p!>r. tres annos Qonsecutiyo~ ~cimp. dessl\ ~a;a ~ !lo que s·e rey.t
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fere ao preenclh-imento de condições relativas ao resgàte do
papel-moeda emittido pelo Thcsouro Nacional. _ _
,
Quanto á.. primeira excepção admil.lida pelo· prõ,lecto, re~
tJativamente ao emprego do ouro, que vae sm· entregue ao
banco. e que devel'á ser applicado na conversão das notas bancarias, esta operação tornar-se-ú impos~ivel de realiz.ar-s.e_
sem. prejudicar os interesses do banco, porque este,. tendo . recebido o referido our,o na razão de trinta mil réis a libra, deverá trocal,-o por for-:a da lei ao camb1o de 12, ou ;seja ao prece de vinte mil reis por libra,· provocando assim as especula- _
ções mercantis, que. fatalmente se darão,. ·
. .
.· ·
Será uma reproducção do que passou com a .Caixa· de Con..;
.versão, que o proJecto manda reproduzir como sucocdanea ·da
Carteira de Redesconto, que tão -felize~ · resullados: apre-:

~ent~ê~s~ assini· que e~quanto não forem àttingiil~s as ~on
di'Cões .de , estabilidade cambial exigidas •para conversão .das
notas bancarias e emcjuanto não fôr organizado· o. fundo· de
resgate para incineração das notas do . Thcsouro,. - -haverá ... _
em oirculacão. dous_ typcs de papel-moeda:_·-·_ um garantido
Jlelos depositas; do Banco,·. -Importando na · deHvalorisação ·do
outro emi~tid(t'pelo. Thesouro, que, ficará sCJ:n as garantias.Iegaes, por 1~slf ·que o .ouro que como ·tal scrvw passará .á pro•.
legislativa,>
que
· prledade do. banco, nos termos da autorização
I
se vae vo l ar. ..
.
. .
-.
E -foi para desfaze~: o máo effeito dessa difJ'erenciacão
perigr,sa que o projecto reconheceu . a necessidade> ele ser
constituido um fundo de rfisgate para o pa•pel-moeda emittide pelo Thesouro Nacional, empregando para ·eRte fim . os ·
recursos. que seriam fornooides pelo banco e principalmente
pelo Thésouro, desde que para constitui•cão dessa caixll. espe\ oial o -compromisso d'l banc0 ficará limitnrlo :í imnn~tan~ia
'dos lucros obtidos por elle durante ci período do .resgate. de.,..:
duzides fO _% para o fundo de. reserva do .. banco . e mais .
f5 o/o nora. OA ncc'ionistns que. rli~noncln rlessa· garantiu, terão
Jpso facto vn lor.isadas às' r~SJpectivas 'àcções. .· _- _·.-· · .- · .- · .
· E' .preciso, porém, dicler que esses lucres que· o banco fica .
obrigados a· conservar cm·deposito. para reforçar. o fundo de.resgate pndéin ser-.disponsadns de. fi~mar 11om aquelle -des:.. ···...
tino, . diantr de outra:· obrig-a cão. creada. pelo pro.iectn para:
.,
•
que s.e.inm ·_ conslgnado~ annualmAnte. na lei · orcarnent.nria .re. cursos destinados- ao ·fundo 'de. reserva em quantia. pelo me- _·. •
nos ip:nnl á do~ .lur.ros do banco, applicaaa no anno. anterior
úquelle ·fim especial. · .
· ·
.. ,. : ' ·
· ,
Além dissú, constituído como' vne ser cem os. re·cursns do··
Thesnuro, o fundo. de res~ate só· será applicado:na.:incinerMão ·
de ._papel-moeda do Thesouro. _qunndo ·. n taxa cambial ·estiver
nhnixo rle f2; sendo; .nelo contrario, converti di) em·. ouro e inoo!lporado ao lastro do banóo, desde que o cambiú 'suba além
daquella taxa offlolnl. _· . _
./ . .
· .
Assim pois, os recursos do Thosouro sérvfrãn amaa ncRta
hypntklese: nnra reforrar o fundo de garantiu do banco, com
~ depreci!lrtii.o irremedinvel das notas- do: .Thesouro, quo são
mconvertJVOJS,
·. , . .
Ora. e~~~~ ·mnAsn rle nnnr.l-mnnnn srnit0 hnjc cnnslr!crnvel, a: deAval11riAaciío dr.•A!1 ninhriro imnn.rtn~n nm aut:'""rmt,nr a carestia do. vida, não podendo a baixo.: do cambio deixar
.
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dé innuir par.a difficultar os recursos legalmtmte destinados
â formação do· fundo de resgate. '
· ..
·· · · .
·
.·.. São os meus anhelos de patriota que taes vacticlnios nllo
so realizem l' ·que as notas ·bancarias; emit.tidas de accOrdo
com a fu~ura lei, não venham a soffrer a influencia de alguma
crise, igual .a outras que teem perturbado a vida dos· bancos ·
emissores, qu~ já . gosaram do privilegio de ser .o reservato~.
rio monetario. do paiz. · ·
·.
..
·
.·
. .)'enhamos ern. vista o exemplo . de 1892, quando o Banco
da :Republica:· flli investido de. igual favor, tendo .porém que.
desapparecer, por não dispOr de um fundo· metallico suffieien·
.
te para fazer pagar á vista os s_eus bilhetes ao portador.
'Banco do Brasil por
. No caso actUal cresce a confian-ca
· se tratar. de um estabelecimento de eredílo il}timamente liga~
d(; á prosperidade 'do paiz e cujos interesses não foram de. vidamente acautelados, embora recaia tambem sobre o The- ·
· souro. a responsablidade da nova emissão. bancaria; mas o
perigo esloá justamente em não ser determinado um limite
Para essa emissão; que poderá ser feita sem as restricções ·
l~gaes, por forca de abusos que ·vtmham desorganizar o ·fundo
de garantia ·com. as facilidades decorrentes na formação ·do .
lastro em. effeitos commercieas. .
·· · .
· .
· ··
. · · Slio e~~e~ princi;palmente os receios em que baseio o meu.
· voto contrario .á proposição., - Suarea dos Santos,·
· · ·

,, '•:'._•

.,

;···

no

.......

·. . . .

.

\

.

. .. · E' approvado o seguinte
.l

Bl'BSTITVrlvO ..
. "I

'

'

.

.

•

.-

.·

•

,.

.

'·

.

~~

:

.

. . Art. . t.• Fica o Governo autoriZado a liquidar e a C!l~o
. lidar· por p'arl-~s. a !livida fluct.uante do: Thesouro Nac10nal,
·apurada até 31 de dezembro de 1922: . · .
·
I ·· a) r~alizamÍo ou contraétando as operaoOes qe credito,.
externas ou int~rnas, ~u~ .forem precisas para consolida.r, no
'·todo ou· em parte,·. a dlVII!a. fluctuant.e .do Thesouro .· N:ae~onal,
· . apurada .até 31 de dezemb.ro rle 1922; podendo, para isso, estipular prazos, ,iuros; . garantias geraes ou especiaes e as· clau~
·BUlas necéssarias, ficando. outrosim, ·autorizaqo · a contractar ·
···as conversões de dividas- do Thesouro Nacional, no limite. destas .. ti ma vez CJ.Ue taes conversões ·sejam mais vantajosas para
a Fazenda NaciOnal: .: .
·
·
· · · · · ··
.• b) transferindo para· o Banco do Brasil a propriedãde. de.
dez milhões de esterlinos do stocfc. ouro do fundo de garantia
M papel moeda, pelo preco de 300.000:000$000 (tresentos ·mil·
contos de réis), papel, ·por conta da' divida do Thesouro Nauional. ao mesmo Banco, uina. vez que este se obrigue ·a assumir a responsabilidade rle resgatar todo o papel moeda . em
circulação, ernitt.idó pelo Theeouro .Nacional até á data da presente lei, observadas às segúintes condições: · .·
.
·
· 'Primeira - O· Banco cont.ractará com o Governo a regu. lamentacão da facuidade emissora, cessando, então, para o
Thesonro Nacional, o direito de emittir papel moeda, durante
o pra1.o do contracto, o qual· será rle tO annos;·
.· .
SQgtmrla - As emissões do Banco serão f.eit.as sobre lastrC> m.etallico de ouro, ú taxa de 12 (doze) dinheiros, por 'mil
..~éis, e sobre effeitos commerciaes· que eatisfaoam ás condi-
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cões estipuladas no contracto, sendo a partc-..ouro _ cot•respondente, no mínimo, a um terço do valor da emissão, salvo em
caso de necessidade extrema, reconhecido pot' decreto do Poder Executivo, em que o Banco pagará ao Thes.ouro Nacipnal
os juros de 12 o/o (doze por ·cento) ao anno sobre o excesso
eniitt.i~o q_ue estivet• nm ,circulaciio;
·
, Tercmra - Logo que o fundo de reserva do Banco tenha
,nttingido á imr.ortancia de 100.000:000$000. (cem mil contos
de réis), pape , iniciará o mesmo Banco, o. _resgate do papel
moeda do Thesouro Nacional, empregando nessa operação todos os ehimentos de um fundo especial de garantia e de" con.
versão formado : _
.- · _ - _ -· - - _ / _ · · · .. 1) com os lucros do Banco, depois de_ deduzidos 10 %'
trlez 110r .cento). po.rà- o ftindo de· reserva e os dividendos quo
:forem·devidos ás acções, limitados estes-no maximode 20 %
· (vinte por cento\ ao annQ.;,
l
2) com ,a importancia dos dividendos que couberem ás
acções do Banco pertencentes ao .Thesouro Nacional, até 'fino.!
resgate do papel moeda do .mesmo Thcsourot .3) com os recursos que forem annualmente consignados··
pelo Congresso· J'iaciom11 nas leis do areamento, cm importan-·
ciO:· pelo menos igual. á parte dos .lucros .do _Banco levada_ á
conta ·do fundo espeCial de- garant.m e de _conversão no anuo
anterior~- emquanto _não- for ult.jmado o. res~ate de. to'do o_ papel moeda do Thesouro NaciOnal cm ctrculacao na data
desta lei;
• .·
- _.
_·
_· - _ _ .- · ·
Quarta - O fundo cspe_cial de garantia e -de conversão
deverá ser applicado na acqttislcão de -ouro metallico á taxa ·
de 12 (doze) dinheiros por mil réis;
.- · .
,
Quinta -.As· notas· que· forem emittidas pelo Banco, de
conformidade tom esta lei, terão curso legal e poder .liberato- .
. rio em todo o- paiz e serão_ conversíveis em ouro e á vista, á ·
taxa de 12 ·(doze) .dinheiros por mil réis, nas condições definidas no ·deéreto n. 1.575, de 6. de dezembro de 1906, desde que
esta taxa se· tenha mantido durante o prazo nunca inferior a
tres annos, que fôr fixado no contracto; . .· • .
· .
· Sexta - Para occorror á antecipaçilo ·.· da Receita . da
União,.·Qbrirá o Banco ao·Thesouro em cada anuo, .um credito
em conta corrente até o maximo .da quarta .parte da receita
orçada para esse anno, emita que será Jiqutdada dentro do
exercício;
.
- ·. .
.
. .·
Set.ima - As acções do Banco, do J)rosente ou do futuro
pertcncentos á · Uriião, serão incorporadas ao.- patrimonio in;.
alienavel da Naciío:
: · ·
. .· . ·. . · • ·
·
Oitava ·-"- O Banco reformará no todo ou em rparte . por
Prazo illlo inferior a 2 (dous) . annos, o saldo do actqal · de. bltQ do Thesouro para cGm o· Banco: · . · ·· . . ·. · · .·
· Nona - Cessará o funccionamento da actual Carteira de
Redesconto do Banco, Jogo que entro em vigor o contracto au;
torizado· nesta lei·
.· · '· . . . ··
DeCJma- O Banco deverá conservo.r-cm:deposito o ouro
que lhe fôr transferido em virtude desta< -lei; para os fins
nella mencionados·
-- '·> .- · ·
·
Dectma primeira - O Governo cstab'lllecerá no contracto
que viet• .. a a•ssignar todas as condições qú·e: .julgar necessarias ou convcnlent.es á fiscalização dos actos-- do Banco e á
dcfosa dos diroitos c int.m·~sses rlo Thos(lurn Nn.oinnal:,
· Dccima segunda -J O presidenta do· Banco será. livrt'rncnto nomeado o livremente demittido poJo :Presidente ct~ ·
•

•

.

'

'

•

I

'

I

'

'

.

'··

.1."
li

/

'

'

,

.>.

''

:·

-

•'

SESSÃO EM

281

30 DE DEZEMBRO DR 1922

. I

''epublica,· c terá direito de véto a qualquer deliberação da
llirect.oria. ·
· - .
..
.
, Art. 2• .. RevoganHe as disposi~ões em contrario,
· Sala das sessões, 29 de dezembro de 1922. - Sámpaio
Ca~:rt!a:

.

o
'

.

,

Sr. Presidsnte

,.'

. .,;
. :·.·

.

Fica prejudicada a proposição. ·

~

'

'•

'· >.·

.

'

O Sr. Jeronymà Monteiro - Peco a palavra pela ordem.
'

~.

'

O Sr ... Presidente - Tem a palavra o nobte ,Senador •.
O Sr. Jeronymo Monteiro (pela ordem) - Sr. Presidente,
· faco ictentica declaração .de voto que, enviada á Mesa pelo .
·honrado S!lnador pelo Estado do Rio Grande do Sul, contraria
á proposição que acaba de ser approvada. As razões que me
levaram , a este voto serão opportunamente adduzidas da
tribuna desta Casa. •·
.
·
. · •· .
.
.

4

O Sr. Presidente -

acta.

. .

.. ·

.

'

''

/•

',.

·.:.-

'.

,'!

'

A declaração de V. Ex. constará na
·
·

O. Sr. Justo Chermont - Peta' a pnla-i•rn pela ordem.
O Sr. Presidente -

Tcin a palavra o nobre Senador,

'·'·t,

. . O Sr: Ju~ Chermont (pda o1~dem) - Sr. · Presidente,
· ·réqueiro. a V. Ex. · consulto o · Senado se concede ,urgencia ·
· .. para .a immcdiata discussão c votacão dos · oroamentos da
Agricultura
. . o do Exterior.
.
I
- .· ·-.0 Sr. Pr~sidente - O Sr. 'Senador Justo Chermont' re:.
quer urgenéia para immcdiát.a discussão e votação dos orçamentos da Agricultura o do. Exterior.
.

•I

~·

.

'

.

.

'

': ·.:~..'
•

.

J

,,

......~ '

.• '

.,

_.:•,

·.·,.
-~

·.·. ..'''"
·'' ~.

,.

.

O Sr.. Paulo de Frontin - Per-o n palavra pela ordem.

:

"

'

.

: '...

. . . -,'
.,

O Sr.
- Tem a palavra o nobre Senador,
'. jiresidente
. .
.

'

'

· · ,' O Sr. Paulo de Frontin (pela o!•i:lem.)' - Sr. Presidente; eu
· pediria a Y. Flx. ,· para que esta urgencia fosse votada sem
· prejuízo do projecto relativo 1í Caixa de Pensões. da Estrada
. · de "Ferro. E' uma questão de 'inst.ante .e póde depois não
' haver. numero, ,é· um problema ·que mteressa. bastímte-;
O Sa. Jtisro CIÍERMONT - Concordo com o que pede o
· honrado Senador. .
.
.
0' SR.' ~AtiLO DE FRONTIN.- Muit.o obrigado a V, Ex,
CAIX>\ DE .PENSÕF.S

a•

..,.-.

·'·''

.· .

discussiío dil proposi cão da Cama1•a dos Deputados
n. 188, de 1922, creando em cada uma das emprezas de estrr.da de ferro. exisL(!Jltes no paiz, uma caixa do aposentl\dorias de pcnsiica para os respectivos emp1•egndos:
Approvnda, vae f1 sancçilo 1

··'·"

'

'

,·.i
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ORÇAMENTO DA AGRICULTURA .

/•

Continuaoilo da 3& discussilo da provosicilo da Camara dos .
Deputados fixando a rlespeza do : Mimsterio ·da Agricultura .
para o exeroicio de 1922 ~ .
Encerrada.
· · São successivamente approvadas. as seguintes .·
EMENDAS·
'

· N. 1

No ar!. 1• -··. Cor~ija-se .o total das verbas. papel,.que é
de accôrdo com o 'que foi votado pela
Qamara. e não 48.559:909$245 como. figura na proposlc!io. i
. Na verba 15" -· Faéàm.:.se as.. seguinte~ .correcções, de. ac- ·.
oôrdo com a emenda Miprovada pela· Cam'ara . .mandando re .• · .. · ·
duzir de 100 :000$!--a 2• consignação: do n. III,· "Pessoal •·va-· ·
riavel e. servico~ exfraordinarios".
..
. . . . . .
Em vez. de "372 :412$000". nessa' consignação,·-. diga'..se:,
~'272 :412M()0·". reduzindo-se. o· total, do n. ·III. "Pessoal va..
riavcl, etc." a 553:122$ e no' ,"Mater-ial'\. 2• consignação; re. ,·,
st.abeleca-se. n dotação. de 279:998,, reduzida; por equivoco, .a
179:998$000. Consequentemente. res~ abeleca-se o total do t.1 7
tu lo ·~Material", que é de. 415:628$, e não 315 :62R$ ~ r.omo
:figura na ,proposição. O total da verba não soffre alteração . ·
em virtude dessas correcções.· ._ · · . . ·
··. . .. ··.. ; .·:·
· Na verba ·11l" -. Empregados addidos -~ Corrija,se ·a im- · ·
port.ancia correspondent.e ao n. 37, "BenJamin Carvoliva, .3" .
officinl da ,Directorin do Serviço de Estatist!oa"; qtie é de_·
:1:800$ e não de 4 :200$; Consequentemente .. eleve-se de. 600$
o. to:al da verba. Na mesma verba, n. ·as: "Joiio .Cardoso Pin.\.to", sob, o titulo "Estacões sericolas", .. em· vez .da palavra· "seccão ", diga-se:. "estação''; e -.no n;.91, "Francisco Manuel Pi• .>
nlleiro". supprima-·se a palavra "secção",. que alli' figura in- ·._
devidaml'!lle. .
. ·. . .- ·. , · ·· ,. . · · , . · · · ·- . . · .
· Na verba 22• .:.:.. Corrija-se o to'al - que é de 3.555,:450f ·
e- não 4.555:150$ .·-como consta da .proposição •. •.
. · .
No art. · a• ·-'- Em .vez "de "instrucção ",,....diga-:se: . "inspe- ·
cclio".
·
·· ·
· ··
· · ·

de 5o. 646 :329$245,

~

--

. N. 2

' '

Onde convier: . .·. ·
· Fiea o· Governo autorizado a promover a· fundação da ln-' ·
cluAtria dns sub-productos do carvão nacional. .. benzóes: alcatrões, etc., e· produccão. de energia -elec'rioa; .contractando
eom as com[lanhias que ·mineram carvão riaoióilàl ou dessas
q11e se_. organiz~rem especi~lmenf.e ··pura essli>ob,i~ctivo. a · in-stallacao de usmas aproprmdas. em troco- dà·:isencão de impostos t'ecleraes, direitos aduaneiros e de expediente por um
r)razo não excedente de 20. (vinte) annos e"-mliis favo:-es que·
nilo impm•tcm em onus para o Thesóuro Nacional. desde que
ilssas emnrr.zas sa ohl'iguam no emprego. exclusivo do cai'vúo
nncional TJ~rn ohlcnçüo dos sub-produclos e producçiio de
energia electrica.
·
•

'

'

'
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N. 3
.Accresc~nte-sc,

onde convier:
Ar.t. · As comminhias do· sc,::ui·os, para opcraNm em
. · . nccidenf:t's do t.rnbalho, deverão préviamente submetter-se ás
·condições do art.. 29 do rcgulamenl.o npprovndo pelo .decreto
... n .. 13.498. de 12 de março do 1919.
. .
.
. . Accrcscente-se, onde convier: .
>.
Avt; · ·Fica· o· Goverho · autorizado .a .fundar, nos Estados
em que a .União i:lispuz.er de terras de sua propriedade, ade. quadas aos· fins abaixo especificados e na()uellas em que· lhe.
forem doadas terras em ··iguaes. condicões, os estabelecimentos
o~ servi·ços. necessarios ao desenvolvimento da. produccão
. agrícola, ou pecuaria dos mesmos Es.tados,. dando-se preferen.cia. ·.para· inicio, dessas ins:allações..-ás faiendas .destinadas á
produccão .·de.. sementes .: seleccionadas de- algodão, .nos pricipaes Estados algodoeiros, ás estações experimanlaes, inclusive
as~de pomicullura, ás· esfacões .de monta nos Jogares que não .
:- ~cissam st•r attemlidos ·pelos postos. zootechnicos •ou fazendas
-morlt'lo ·de criação, :iá existentes, c aos patrc:maf os agrícolas,.
r:os· Estados ainda não dotado~ ·dP. inslit.uições ·dessa natureza.
.
.• . ,
•.
. I
.
, ..
.::. · · § 1.• Entre os .estabelecimentos a montar nas eondH;ões
· · ncima . indicapa~ deverão. ser comprehendidos:
. llma fazenda ae .PrOducção de sementes seleccionadas, de
· nlgodt1o, em cada .um dos Estados do Ceará,· Piauhy; Rio
·Gr!lnde do Norte, Alagoas c Pernambuco; ·. ·
.
· · · •TJma .rstacão experimental. ou campo experimental de
fuino rio .Estado ..de Goyaz; · · · .
. .,
. ·· .
.
Uma ·eslacüo:· para à .cul:urn e beneficiamento·· de cacau
cm. Game lá. no Estado do Pará; ·. ... , ·. : .. · · . . · ·. ·
· Um campo de sementes no Estado de Malto· Grosso e outro no sul, do Estado de Santa Catharina;. ·. ·
· ·
• . ·•· t~ma escola' de lacticínios · ém um .dos · centros pâsl oris
dp Estado: da Bahia, modelada no estabelecimento similar
existente na estação do Sitio. Estado de Minas, e dotada dos
Ca!JlPOS :e installacões necessarias · á criacão do .'vaccas leiteiras;
·
.
'
.
.
·
· · . Uma escola. de Iacf.icinios, nas mesmas condicões da anteriOr, no.'Estado de Santa Ca'har.ina;. . . · · .. · · . . . ·
'... . Uma . cstacllo de monta em cada Um .dos municípios de
Poconé "'e. :Santo .'Antonio do Rio Baixo, no Estado de Matto
... Grosso; . · , .· . ..
. .
,·
. ·..
.
· .·. ' Um patronato agric()la. em S!mto ·Antonio do Madeira ou
Guaja~~:-Mirim. ·no mesmo Esf.ado;
· ··. ·
· · · .. ·
. Um pafronn'o agrícola em· Itabunn e outro em Jreira de
· Sant'Annn, no Estado da Bahia, ··outro cm Santa Catharina, ·
Jllltro em Alngoas e outro na vilb de Tam'lnclur-é. municinio
do Rio ·Formoso,. Estado de Pernambuco, sendo . utilizados
. para esse fim. os edifícios do antigo !azare to .do mesmo
nome.
.
.
.
•
111
· . · § 2.• Pnra os f'ins acima· inclic.ndos o pnrll' occorrer ás despczas com o p~oseguimento .das obras de installarüó do Cen. f.ro Agricnla Olevelnnd, no Oynpnck; crm a transforcncia da
Estaciio ncrnl' rle Expcrimen·acíio do Escada.· no Estndo de
Pernambuco, e do Aprendizado Agricol.a de S. Francisco, no
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Estado da Bahia, para pontos mais convenientes dos mesmos
Esf.ndoR, em terras/ da União ou que lhe forem doadas para
osso fim; e para completar ns construccões o installacões do
Patronato Agrícola "Casa dos Ottoni ", no Serro, o ·da Escola
do T...nclicinios de Bnrbacena , (Estação do Sitio), poderá_ o
Governo, cléntro dos recursos du ~rbesouro, abrir os creditas, 1·
que forem neccssarios'
.)
Ao artigo. . . "E' o Governo autorizado" do projecto quo ·
fixa a despeza. do Ministcrio da Agricultura, Industria e Com.
mercio para o exercício
., de 1923 acorescente-sc o seguinte: '
A conceder á Companhia Brasileira de Pctroleo, durante .
o prazo ·d11 cinco annos. da data do registro de concessão pelo.
· Tribunal rle C.ontas, o direi! o .exclusivo de proceder ás pes~
I quizas nccessarias á descoberta da jazidas de petroleo e seUs
derivados no sub-sólo das terras de que .a ·dita companhia ·
fôr,' ou vier .a ser· cessionaria, arrendataria ou proprietaria c
no sub-'só.lo das terras de dominio da União, cuja situação o·
área serão determinadas pelo Governo. ·· . · , · · · ·
. ·. ·
• .§ f.• No. caso dc.descobert.a pela Companhia Brasileira de ...
Petrofao, dentro desse prazo; de jazidas de petrolco ou de, seus.
derivados. ~r.r"lb.c-ha concedido ou á cm preza. por ella orga·
ni1.ada, ou delhr'cessionarin, o direito exclusivo durante a pi·azo de cincoenfa annos, contados da data da descoberta das ja·zidas, de explorar a industria extractiva de p'etroleo e de seus.
derivados. no sub-sólo das propriedades · acima mencionadas, ficando consideradas .como reservllíl. para .garantia do capital cmprcgadu nas pcqui:ii:ls c na exploração da· industria. do
petroleo o de seus ·derivados, as ,jazidas,. porventura existentes nQ. sub-sólo dos terrenos do sua propriedade .. daquel!es ·de
que a companhia é ou. venha a sor concessionaria ou arrenda~
t.aria e no ..sub,sólo de uma determinada área dos terrenos do
dominin da União, circumvisinhos das jazidas descobertas pela
-. ~.
·
· ··
·
companhia. ·
§ ·2.• .Além dos favores mencionados na. i'ei · :n. 4.26~, de
f5 de janeiro de i92f, a companhia,· terá concessão para o
seguinte:.·.· .
.
.
.. .
·.
.
··
·a.). insta:IIar · e explorar lhthas . de tubos de distribulclío
· dentro do paiz. c para os pontos · de 'embarque para exporw
tacão; ·
.
.•
.
.
·
•
b) direito dQ desapropriaçúo na fórma das leis vigentes·
para cumprimento das obras que tiver de fazer em virtude
dn concessão que lhes é dada;
·
.
c) isenção de direitõs do importacão e exp~diento para . .-·
os machinismos e materiaes necessarios ás pequizas, expio•.
racão do pefroleó -c seus derivados, e á construccão e custeio
de suas usinas de refinacão que ficarão i!;ualmente isentas
. de cjuaesquer taxas .ou impostos fcderaes existen~es ou. que
.venham a existir lançados sobre · estabélechriíintos similares
durante o prazo de 801 nnnos, contado do iniciô' do' sou funccionnmento.
. <':: ·
· . § 3.• .Ficarãl competindo á concessiorlàrin as seguintes
obrigações: ·
,.
.
···
· / ·_· •
·
.
a) monf.ar: dentro do paiz, uma vez. decobertas jazidas
de pof.roleo, ou seus derivados em quantidade . commercial.. ·
mente remtmerndora, um~ usin!l q~ refjnaçi'io;
· ·

....
'

·

.

.

'
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entregar ao Governo Federal, som onus de !JSpecie alguma .3 %: (tres por cento) dos lucros liquides da exploração
do petroleo e seus derivados, nos terrenos ·ao • domínio da
União; ···
.
.
. '
c) sujeitar-se ás.multas que lhe forem impostas por'falta
de• cumpr1mento de qualçruer do suas. obrigações. Essas multas serão de um a cinco'-' contos de réis, segundo a gravidade
da .falta, e do dobro ,nas reincidencias.
·
Sala das sessões, 25 de dezembro de :1922. - .yespttcio
de_ A Pl'CIÍ. .

.

b)

I

..

Sttb-eme.rida

'

,

· . I, supprimir ·a .palavra e:l!cl.usivo no artigo constitutivo
da emenda e no seu § 1•;
. ·
II, reduzido a 50 annos, como se diz no · § 1' - o prazo
de. 80 annos estipulado na letra e do § 2•;
·
•
III, "substituídos os dizeres· da' letra b do § 3' pelos seguintes:· ·
·
· "entregar ao Govc1;no Federal,. sem onus de. especie ai. guma para este, .a parto nunca inferior a 5. o/o, dos lucros liquidas da exploração do petroleo e seus derivados, nos terreno8 do domínio da União, que fôr estipulada no contracto
que a concessionaria será. obrigada a· assignar com o Governo
para gosar das vantagens esLatuidas nas·. disposições anteriore.s.
·
·'
r .

N: 4
I .

·A' primeira empresa qué se installar para tor.:

Accrcscente-sc, 'onde convier:

...

.....

.

. ÁrL
,·
· . , nar eff.ectiva a .a·pplicação da ântiga (Mostrichardia arbores..:.
· cense-Schott) c outros vcgetaes amazonicos, á produccão in. dustrial de pàlpn e de papel, fiqa o Governo autorizado a con,ceder os seguintes favores : ·
.
• ·
.a) permiss·ã~ para utilizar-se dll: seringa e outros vegc.:. ·
taes ex1stentes em terrenos de marnlha;
.
.
··
· ·
b) permissão para aproveitamento da. espeCÍe mineral o.:.
gica · denominada marcas si te (bi-sulfureto de ferro prisma.:;
·. tico) que exista em torrcno da união;
.
.
· ' · c}, despacho livre de impostos aduaneiros dos .machinismos o, materiaes que · importar para . installação da fabrica
propriamente di ta e sous arinexos taes como : usinas do gaz
sulfuroso e de. enxofre, do soda caustica. de alvejadores chimicos e clectro-chimicos, de gelatina c analogos;
d) isenção, pelo px;azo de 15 annos, de todos os. onus fcdcracs, creados c a crcar, que gravam ou venham a. gravar · a
exportação de polpa; papel o sous derivados.
·
.
S A concessão desses favores s6 se tornará e!'fecitva si
n empresa que SO. propuzer ll Oblel-OS provar que dispõe de ·
recursos lechnicos e ·financeiros que a habilitem a exp!OI'ar
a nova industria cjo modo provei(ÇJ~Q Pllr,~ .o paiz. _ . , ..

'

...

'
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N. 7
/

/

. ArL. Fica o Governo .autorizado. a álterar o regulamento
da Escola Super.wr ae Agrwu!Lut·a . e lVleà1cina VeLBI'IUarta,
para· o 1im ae transformar o seu curso _de veLei'ihal'la, sup;. ·
Pl'lmm.:lo cadeiras ou aàapLando-as á· 1usao com a actual Jijs- ·
cola de VeLeriu'aria do .t;xcrcilo, · el,Ü cujas iusLallat,;õtJs,. molu~ive o l:!ospnal de VetcrJDal'la, passa1•à a funcc.iJuar, reoeJ:Jendo nos unnos corresponucntes os .respectivos •atumnos,
mantendo um curso de emei:me1ros vetermarws e um de.fer- ·
radares e oorJgando-se os seus p1·ofessores de olinwa ao. serl
VICO clmico do referido l:lospllal de Veteriuario que :)lie será
iucorvorado, abrindo-se. os creditas ou · modificando-os ~e ,
accôrao com a Jll'c~cme alLeravao.
··
I

:N.

8

-·
.'

Accrescente-se onde ·convier:

'

- ,·.

__

·:--- ..

. Fica · o' Poder Executivo autoi·izádo a .·crear. o ..Conselho .
·Superior. do .Commercio e da. Industria, sob a presidencia, do
1\linistro ·da Agi'Jculmra, IndustJ•Ja e t:ommcrcio, .como orgão . · •
consultivo dos poderes publicas em assumptos commerciaes. e .
industriaes, podendo para isso' expedir os. necessarios regula~
meatos.
·
·
·
. _..;.
.

'

N. 9

'
'

'

.

'

.

..

I

·~.-

..

'

'

'

'

.

.•', .·.·..

Art. . Fica o Poder' Executivo autorizado a· iricin1tivár as .
industrias .do carvão e ~o' ferro, .Podendo .auxil~ll;r as eml,lrQ'- ·
· zas. que mmeram. o .carvao e pralJCam, a S1derurg1a ..exclusivamente com os minereos e combusl1veis ·nacionaes· ·e energia .
· bydro~electrica, concedendo..:lhes,. além. dos· favores· estabelecidos na. lei .de . Minas em vi~or (decreto n: 15.211, d(28 de·
· dezembro de 1921),. os ,espe1aes que se contém nos ,,decretos ·· ··
ns, 12 .. 943 e 12. 9U, de 30 de marco de 1918.
· · ..~ ·• · ·· ·.· · ·
· Paragrapbo .unico. Para tal fim ~ilo pro rogados os pra-:: .
zoe em vrgor, dos decretos 12.-943 e 12. 944i de 30 de marco 1
de 19:18, durante . o exercicio de 1913, . f1oando .. o Poder·.
Executivo autorizado . & abrir os necessarios órildilos. : ·
..
. ArL · · • Fica ·outrl1sim o Poder· Exêculivo autorizado ·a ·· ·
conceder, em. vez de empreslimos a que se: referem aquelles .
decretos;. a: garantia de ,juros, ser. prazo ·não · excedente de:
trinta an!IOS, ás em.prezas ou ·c~mpannias .Ql;le ~e constituire!D' .,
·. para .o f1m de explorar llO' pa1z, sem privilegio a 'Industria
siderurgica e que ncceitarem o' compromisso de fabricacilo de
trilhos e .do material para a supersLructura' metallica ·da. viaello ferrea, e ainda do material bellico. ::de. que: o Gov.erno .
houver necessidade. · ·
· . . ···. :· ... · · . . .
· · .. · .
. Es~as companhiàs empregarão mi~~reos· e com.bustivels
nacionaes: .
·
'.,· · ·: ..
. a) na t:edncclio do mi!lereo emprel{àrlld'Ae-preferencia o
"ooke" nacwnal. Poderão lambem. gosar dos mesmos favores
as fnhricas qu!l emjmg11em ene.rgiá . ,llydro~electrica e carvilq
de madeira. desde· que- se · ohr~Suem ·ao ·replauL!o d~s tlo-J:GSta~;

,

·

·,.

. ,

'

'
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· b) na. conversação de gusa em aço será preferível o emprego da esponja de ferro, para evitar o encarecimento do
ferro velho ou succata, geralmente usado nessa operação. · .
. • §. 1•. A garantia do .juros não excederá do 7 · 112 o/o aó
anno sobre o ·capital effectivamente empregado sobre parte
desse mesmo capilal.
·.
· .
. . · . .·
. , §' :!.". O Governo estabelecerá nos coritraotos as condiç:'ies
que. julgar neces:;a1·ias ú enw,ente fiscalização, .e nelles de.. t~rminará as condiçõ~s de occupacão temperaria, encampa. cao o resgate das fabncas. . .
. · ·. · • .
§ .·· 3'". · Nenlmma ·transfer·cncia dos contractos poderá ser
· feita, após a cesoação do reg·imen de garantia de juros, ou
mE~smo .dada a desist.enoia . desta por julgada d!lsnecessaria,
sem que o Governo sejà indemnizado das .1mportancias adeantadas e de outrae reilu!Lantes dos favores concedidos. ·
·
.

.,

'' :_::::·>

····'
·
'!_;;

. ',•\,_:
,,•

·:'
,,, ....

N. i'o
Aoérescente-se ao ari. · 4•, in fine:
Ficam, tnmbe.m, revigorados .os saldos dos creditas abertos em virtude dos decrelos.·ns. 15.789 e 15.868, de S. e 19
de novembro de 1922· e .15.. 890, de 15 de novembro de 1922;
.•. N... ü····
Accrescente-se onde convier :
.
Filia o·ooverno autorizado:
'· · · · .
· ··.
. A abrir o 8redito de 42 :800$; 'para attend~r ás despeza~
· da ·sub-eonsignacão "Vestuario, alimentação de alumnos, trem
· ·de cozinha. etc;" da consignação ''Ap1·e.ndizados Agrícolas•,
da verba' 1ti' - . .Ensino Agronomwo, do orçamento de 1922,
: I'ealizadas pelo Aprendizado Agricola 'dtl S. Francisco e Joa,.
· · zeiroJ no .Eslado . da ·Bahia, Samba, em Alagoas, e S. Luiz de
· Missoes, no ·Rio Grande do Sul. · , .. . · ·
·
~

\'

N •. f2

,.

-··

Verba to•:··
Accrescente..:se,, ~o Serviço de Protecção .aos Indios, depois do. n. 6!lt s_ eguinl e:· ·'.'70_.· -· l<'rancisco de Borja ·Mandacarú de Ai·auJo, inspectQr;: 9:600$000. "· . · · . ·
N•••

Onde se .diz:: ta encarregados de Estação Ú Moqta, diga3e f3 direclorl!s de Estação de 1\lonla, com o ordenádo men~al de 800$, de:vendo '·ser aprovei Indos -para occuparem et. reollvamenre, esst!R ·cai·gos, os actuaes encaJ•regados, que já. o
desempenham ha tres annos. .· .
., ·
'·l',

· N. f4

,. .
··. No titulo JI ·...:... ."Pessoal varinvel" - restabeleCII-se a dotac4o de ~5Q:OOOI do orçemeul.o actual.
. .
· ··
I

Verbà
4' ·Jardim- ,Botatiico:
·
,
,
..
.· . ,.
-,,
,

,

,

.

/

........"
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.:\ccrcscente-sc onde convier:
.
Fica· o Poder Eli.ecutivo autorizado a adquirir sementes,
macllinas agrícolas, adubos e insecticidas e cedei-os pelo
prece do custo aos agricultores, podendo para ess~ fim abril•
creditos atfi a iínportancia ele 1.000:000$ e applicar .o produeto elas .vendas em novas acquisiçõcs.
·

I

.I

'

N, :16 ·

Verba 5'
Servi~.o de Inspeccüo o l!,omento Agrícolas:
.. Na consignação . "Pessoal. extl•anumerario, e.tc.~·. onde se
diz: "previstos nas sub-cons1gnacões 4• e fi', d1ga-so: ".previstos· nas sub-consignacões a•, 4' o 5'".
·· .
. ··
. No ."Material"; 3' sub-consignacão, - supprimam-se as
seguintes palavras: ":10 :000$ para pagamento da gratificação,
comprehet~dendo. um mostre, um mac.hinista, um fogtlista e
deus marinheiros.
.
·
, N. 17

Verba 5• ~ Serviço de Inspecciío o Fomento Agrícolas:
· Transfiram-se para a sub-consignaciío "Compra, conservação e concerto, etc.·", as importanc!Bs seguintes: ·... · ·
·
--No "Pessoal~', consignação "I~Í - P~;a pagamento • ·
do pessoal extranumerarw, etc. . . • . . . . .. . 20 :000$000
No ';Material"; sub-consignacão ~'4' - Obrlill de ·
.
conservacão, etc. " • ·• • .. • .. . ... . .. .. .. • .. . so :000$000

·;··.
..

.

'

·-N. 18

Verba 5• - Serviço ·de Inspoocúo o 'Fomento Agrícola~:.
No "Material".:
.
2' .sub-con~i~ri,aciio: .Em vez_ded"Objec t~s ded·expedient~,,
Ino 1us1ve acquJSICao e conservacao o mac mas e escrever , .
.diga•se : .''Objectos de expediente o de de:en/10 e acquisição e
oonservaçílo de ·machinas ·do esct•ever e de calcular". ·
a• .sub-consignaciio: ·"Compra,· conservacílo, etc.'', depois
das palavras "acquisiciio e conservação de moveis", accrcs·
· ·
cente-se: ·"e de material photographico ''; .
. No "Pessoal": . · . · ·
· • · !~::: . .
.
1
· Consis·naçiio: "I - Direcf,ot•ia ' , onde .se diz: · "Gi•atifica. cão ao·i• official que servir de secretl,lrio, 3 :000$000", digase, .em vez de 3 :000$, 3 :600$, c em·: vez .. de .325:800$,

11

326 :400$000." . .....,

.

.r:~

·.I

.I

. .. .

;._:. ·· '
. · ,·

... · ..

.,
..

' '~'.

N. 10
'(\

'

·•··.

j

Verba 5' - No titulo "l\faterial';,· ·5· sub-consignaciio,
supprimàm-se no item I - as palavras:.finaes a comeoar de
~·e para o serviço, de cooperação" e'· acrescente-se, depois do
item II, o seguinte: ".III o .o .SIJ!'·vico .· ·dc.. cooperacüo.
.
.' com .os
.

-11
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agricultores de trigo, junta c outras culturas novas, nos Lermos do capitulo V, do regulamento approvado pelo decreto
n; :14.:184, de 2G de maio dll 1920".
·

N.

20

Verba :13" - Sc~viço de informações:
No "Pessoal" - em vez de 1 porteiro", diga-se· "i por.
tciro-conl.inuo".
N. 21
Verba :tu• - Ensino agronomico: ,
No titulo II - Aprendizados Agricolas: -."Material" transfira-se da 7" pura a 6' sub-consignação a importancia
de 30:00019, deduzida ela de 100 :000$ para rcl'orcar a de
70:000$ dessa ultima sub-consignação. •
-N~

22

Verba 22". - Subvenções c auxilias:
Consignação V -- depois da ··p~lavra "Pat•á" aqc~escentem
se as seguintes: "com a Escola Ltvre de Engcnhat•Ja de Pernambuco, com o Instituto PolyLcchnico da J.lahia" e supprimam-sc as· palavras: - "Recife" c "Bahia".
N..

23.

Onde conviCL·:
Fica .o Governo autorizado:
a) pt·omover a orgunizaçilo de Comités permanentes do
algodão, em cada Estado productor, composto de !'uncciona.. rios fedéracs e cstadoacs do Serviço de Algodão, por seis representantes do commercio, da agricultura, da industria e
do commcrcio do algodão c por tantos membros mais quantos os municipios algodoeiros;
b) a reconhecer esses co111itt!s como cot•pos consultivos
pam .todos os assumplos altinent~es ao desenvolvimento 8
melhoramento da cultura do algoduo~ nos Estados;
c) a promovei' a (cderacão desses ComU'és, tendo na Sociedade Nacionn.l de Agricultura uma commissão representativa dos mesmos·.
N. 24
Fica o Governo autorizado a abrir o ·credito de 13 :760$300
pura attender ao pagamento dos debit.os provenient.es tle fornecimentos feitos pela firma Moreno Borlido & Comp., em
·. 1918 e 1920, ·em proveito do Posto Experimental de Veterinaria cm Porto Alegro. os quaes deixaram em tempo do ser pagos, por haver sido annullaíl.o o credito de 100:000$ da verba
u• qistribuido oppot•tunamente ú • Delegacia Fiscal no Rio
· Gt•andc e mais 12 :13)2$200 pnra pagamento á mesma firma
e outros. provenientes do fornecimentos feitos em :1920 ú
Escola Superior de Agricultura c l\ledicina Veterinaria, cujas
contas se acham no ministerio, e não podem ser pagas poL'
falta de verba.
•
.1 ·
S. -Yol. XIll .
19
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N. 25

Fica o Governo autorizado a entrar em accõrdo com o Governo do Rio Grande do· Norte e com a Liga do Ensino daque li e Estado para o fim de dar maior desenvolvimento ao
ensino agronomico da Escola Domestica de Natal o crear um
curso complementar destinado á formação de professoras especialisadas no ensino domestico feminino, podando · para Ln!
fim avocar a dita Escola :í União c abrir os creditas ·Iiccessario's ti oxecuçfLo dessa medida.
N. 26

· Arligo. Fica o Poder Executivo autoriazado a iiicenti~
var as industrias do carvão e do ferro, podendo auxiliar as
emprezas que mmeram o carvão c praticam a siderurg·ia exclusivamente com os minerios e combustíveis nacionaes e
energia h~·dro-electrica, concedendo-lhes, além dos favores
estabelecidos na lei de mirins em vigor (decreto n, 15.211,
de 28 de dezembro de 1921), os especmes que se conteern nos
decretos ns. 12.94:3 o 19.944, de ::JO do março de 1918.
Paragrapho unico.. Para l.al fim são prorogatlbs os pra~
zos em vigor dos decretos ns. 12. 943 e 12. 944, de 30. de
março de 1918, durante o cxercicio do 1923, ficando o Poder
Executivo autorizado a abrir os neccssarios .creditas.
Artigo. Fica outrosim o Poder Executivo autorizado a ·
conceder, em vez dos emproslimos a que se referem. aquelleil
decretos, garantia .de· 3til•os por prazo não excedente· de 30
annos ás emprezas ou companhias que se constituirem para
o fim de explorar no paiz, sem privilégio, a industria siderurgicft e .que a.cceitarem o compromisso de fabricaÇão de trilhos
e do material para a superstructura metallica ,d.a viação ferras, e ainda do material bcllico de que o Governo teriha neces- ·
sidade. .
·
.
.
Essas companhias empregarão ininerios e combustiveis
nacionoos:
a) na reduccão do 'minerio empregarão de preferencià
coke nacional .. Poderão Lambem gosarldos mesmos favores as
fabriÇa~ que .empregUem ~nergia hydro-e!ectrica. e .carvão de
madetra, desde que se obrtguem aci replat10 das florestas;
b) na conversão do gusa em aco .será pre(erivel o em'prego da esponja de· ferro, para evitar o encarecimento do
ferro velho ou succata geralmente usado nessa operação.
§1. A garantia de juros não excederá de .7. t J2 ,o/o ao anno
sobre o .capital effectivamente eni•pregadci ou sobre parte
desse mesmo capital. ·
.
· · .. · · ·
·
§2. O Governo · estabelecot~á nos.· conÚ;àctos as condiÇÕes
que· julgar necessarias á efficiente fiscàlizacão e nelles de•
t~rminará ·as condicõe_s de occupaêão ':tempÓraria, enl(fmpacao e resgat.e das fabriCas.
.
·
. § 3' Nenhuma transferencia do. ·contracto poderá ser
feita, após a cessaciio do regimeJi de garunf ia de juros, ou
mesmo dada a ·desistcncia. qest.a 'por.. julgada.. desnecessaria,
sem que o Governo seja indemnizado das impoJJLancias adian- ·
tada~ e ge outras resultantes dos favores conoedi<los.
.

o

,-.

:
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N. 27

· Onde convier :
·Artigo Fica o Poder Executivo autorizado a construir
no local que julgar mais conveniente, uma uzina siderurgica
que demonstre as vantagens economicas . do uso exclusivo do
minerio .e . do carvão nacionaes.
§ 1". A usina· constará de um forno de coke metallurgico
éom aproveitamento dos sub-proctuctos; de um forno alto
para gusa e de uma o1'1'icina completa de fabricação de aço
e laminação, além de pequena fabrica de cimento de escorias.
.
·
§ 2•. Os artefactos produzidos, • afóra os ·. communs de
typos commerciaes; · serão principalmente destinados ·ao. suppri!llentos dos caminhos de ferro: eixos, rodas, aros, engates,
fre10s; etc.
.
.
·~ ::~•. A ·usina será mantida exclusivamente com o pro~
dueto da venda dos materiaes nella fabricados, depositando
a importancia das suas rendas no Banco .do Brasil, e. reco, lhendo triinestràlmente os respect.ivos saldos ao Thesouro Nacional. ·
.
·
Art. Conseguida a demonstração . a que se propõe a
usina, e que deve resaltar de uma escripturação tectinica es..
pecial e minuciosa de todas. as operações ali executadas, poderá o Governo arrendar ou vendei-a a particulares, sobre a
base do custo da sua ·installacão, e de suas rendas. · . . . ·
§ 1•. O Governo rprovidenciará para que a marcha economica da usina, .apezar de sua natureza commercial tenha
a. fiscalização frequente da sua escripturação e das diversa~
operações, exeNida pelos orgãos competentes da contabili- ·
dade publica.
·
·
§ 2". ·Os empregados e o_Perarios admittidos especialmente aos serviços da usina, nao terão de modo algum os direitos de funccionarios publicas.
'

N. 28
'

Onde.. convier:·
Verba 25".
.
. Supprima-se na sub-consignação 2•, titulo II
. variavel e sevvicos extraordinarios'.', a importancia
5.4 :3008 (cincoenta e quatro contos e trezentos mil
transfira-se para a verba Material, sub-cónsignação
jactos de expediente, etc. ". ·

"Pessoal
de réis
réis)' e
1•

"O!J~

N. 29

Fica 'o Governo autorizado:
A conceder um premio de animação de ao contos de réis
ao fahricanto que apresentar dent:ro do rprazo de seis me:.r.es
o melhor typo do apparelho de expurgo de sementes de algodt\o, sob a acção .de a,J' qu.ente 1 • e com a ca.pacidade diaria
para tratar de 2 a 30 toneladas, segundo as conclusões da. Con,.,
ferencia Internacional Algodoeira e as instrucções formuladas ·
pelo Serviço do Algodão; podendo, para esse fim, ser aberto o
nooes:;arjo oredit..o.
·

.
•

•
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N. 30

Vet•ba 22• - Subvenções e auxilias.
N!l. consignação VII - Supprimarr•.,se os seguinte~ auxilias:
N. .U. Collegio Clemente Caldas, em
Nazarelh, Bahia. . . . . . . . . 8:500$000
N. ~8. Escola de Commerciu de Victoria 10:200$000
,,

N. 3i

I

Verba I5• - Serviço. de Protecção aos Indios •.
· jNO ".Pessoal",. consignação III - sub-consignacão 2', em
vez de "25", diga-se: "31 ";
.
No "Material" - 2" sub-consignacão, (lm vez de "25" diga-se: "das 31 actuaes"; em vez .de "sete", di§'a-se: "dez";
em vez de ·•quat.ro", na ·do Pará. dtga-sc: "Lres'; em vez de
"quatro" na do Paraná, diga-se: "seis"; em vez de "seis" na
de Matto Grosso, diga-se: "oito", c accrescente-se o seguinte:
"ou com a substituição desses por outros postos, de accôrdo
com as conveniencias do servico".
N. 32

Verba 10' - Observatorió Nacional.
Material - Na i • sub-consignação augmcnte-se a importancia do 12:000$ c diga-se, em vez de "pUblicações" - o seguinte: "publicação do. Annuaxio e do Boletim magnetico do
Obscrvatorio e outros".
·
·
· ·
·.

N.

33

Onde convier:
Art. Continuam cm vig'ot• os saldos dos m·cditos de
50:000$ cada um, da verba 22" - "Subvenções c Auxilias",
n. VIl (ptu•a os lrubal hos du :.!° Consws~o Americano de Expansão Economica e Ensinu Conuuc•t•cial do Rio de .Taneíro,
em 1!l22) dos exercícios dn 1!121 r. 1\1:!2 "b~Jrn tt~sim, o a1·t. 11Q6,
letra Jl, da !rJí n. !t. 5i.ití, de 1O de a"osto do J!l:!:.l, ai'im de
~erom applicado~ á execucão dus l'Otioiuções dossu Congresso,
preparo e irr:prcssão dos seus annacs e trabalhos preparatoríos do. s• Cong.re~so Americano. de Expansão .Economica. e
Ensino Commercial, a r•ealizar-sc em Washington cm 1924,
mantida a franquia tclegraphica c postal. p'nrn ·a respectiva
..
·
correspondcncia.
N.. 3/l

Verba· i2'- Escola de Minas:
Na letra a) - Curso de Engenha.ria de mü.ras e civil "Pessoal" ·- C,onsígpacão --: . "I"_.:... n~ctrescentcm-se réis
4:250$, na constgnacao "Graltf1cacao nddictonal a lentes que
contam muis ele 10 nunos Lle cffcctivo exercício no magi.sterio.
· . .
.
· No "material" t·euna->e a lO" á· 3~ snb-oon~ignacão, que
ficnrá assim redigida: "Officinas e .conscrva~ão elo rr:acbinas
o apparolpos r~os gnbinotos''_,- com o credito das duas sub~
cons1gnaooes, 1,t,o ti, 8 :OOO$o00; .
·
·
'.+,I

I
I

Transfira-se da 6' para a H • sub-consignacão que :pa~
sou .a ser to• sub-consignacão, a importancia de 18:000$, ficando .esta assim t•edigida: "Obras de conservacão, adaptacão c ampliação do cdificio";
·
.
,
Na letra IJ) - Curso de chimica industrial ....., "MatCJrial
- nccresccntc-se, no .final, os se~uintr.s {Ji~crc~; "Inclusivo
·• obras para o seu funccionamonto •
. ·
N, 35

.....-··

Vcrba 22~ - Subvenções "'e Auxilias:
Substitua-se a redacção n: VI, pela seguinte:
"Subvenção aos cursos de .mecanica pratica que já tenham firmado accôrdos com o Ministerio da Agricultura ou
que os firmarem durante o exercício desta lei, observadas as
inst!•uccões que baixarem com a portaria de 18 ,tf,e agosto da
1922 e auxilias aos Campos· Experimentaes da alcool dasna- ·
turado"..
,_ .... '....... :

N.

'·

3~

Verba 5"- Servico de Inspeccão e .l!'omento Agrícolas:
Pessoal - I - Directoria.
.
Onde se diz:
4 pri'meiros .officiaes. .. . . . 5:600$ 2:800$. 33:600$000
G.ratifieaciio ao t• ot'ficial que
· servir de secretario . . . .
8:600$000
1 secretario. . . . . • . . . s:ooo$ '4 ioóo$ 12:000$000
3 .primeiros officiaes. . • . . . 5.:600$ 2 :800$ 25,:200$000
E accrescente-se, onde convier: ·
.
Ar.t. Fi~a supprimido na Directoria do Servico da ln..,.
speccão e Fomento ASTicolas, um logar de primeiro otricial
e supprimida igualmente a gratificação annual de 3:600$ ao.
primeiro official que servir· de se~retario, cujas attribrii~
cõcs pa.ssam a ser exercidas pelo Secretario, nomeado dentro
os nctuaos quatro. primeiros officiaes.
.·

N. 37
. Accrescente~so onde convier:
Art. .· Continuam cm vigor as disposicões constantes do
art. 99,, ns, 3, 8, •t.o n 12, 14. 15, 16, 19 c 20 da lei n. 4.555.
de 10 de agosto de 1922, bem assim os seus nrts. 102, 104, 106,
leLtrn a, 109, •111, 113, 118 e 121.
·

N. 38
·'~

., .

.:.

..

Accrescentc-se onele. convier:
Fica revigorado, durante a· vigencia da presente
.Art.
lei1 o dispositivo do art. 28, III, da lei n. 3. 991, de 5 de Ja~
netro de 1920.

\
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N. 39

Accrescente-sc onde convier:

\

Art.
Continuam em vigor o art. 47, lettTas a, b, e, f
r. s, e os arts. 51, 54. 63;' 68 e 71 a 78 da lein .. ~.242, ~e
5 de janeiro de 1921, bem assim o art. 55, com a suppressao
das palavras "nos terreno~ vagos do Cács do Porto".
N.;·. 40

,Ond~ convier: Art. Continuam em vigor o art.. 47, :lottras a, b·, e, (.
dos ns, XIV e XVI do art. 28 da te i n. 3. 991, de 5 de ja-.
r.eii•o de. 1920. ·
'N.· 41.

Verba 19' -.Empregados addidos pois do n. 107:

Accrescente-se, de-

Par~ pagamento dos empregados addidos, que foram
aproveitados em Jogares de vencimentos inferiores, de accôrdo
com o aTt. 67 da lei n. 3. 991, de 5 de janeiro de 1920 - a
saber:
· ·
·

"_/,

· Augusto .Jannes - conservador de laboratorio do
· ·Jai'dim Bàtanico . . ·. . . .................... ·
' Fràncls_co José de Bragança -· ajudante de professor ambulante .... ·..........•.. , . . . . . ,
1
Manoel Peretti da· Silva. Gulmarães - director
• .· '4a ~staçao de Serininieirâ, no. ~mazoita~ ....
Alexandre de Carvalho Leal.-·· a.JUdante de se"'
· ccão da Estação de S~ringtieira, no Amazonas ·
Lino de Moraes Mello -· escrevente da Inspecto"
ria Agricola do 4' Dist·rictó ............ ; .. .
Moysés Armando Laredo -·· ch.efe de seccão da:
Estacão de Seringueira, no Amazonas .. , . ; .
Durvalino Pereira da Silva -· Auxil'iar da Directoria do Servico de Estatistica ...........•
~
Pedro Paes· Leme - Secretario da Fazenda Mo. . delo de Criação de Uberaba ............... ~ ·
Luiz Càrvàlho Azevedo - Auxiliar da ·Directo. . ria do Serviéo 'de· Estatistica. . . . . . . . . . . • . • ·
Cesar de Mesquita .servà -. 1' official da Directoria de Estatistica ........ ; ....... : . ; ..
Archimedes Cabral Godolphim - escrevente 'da
Inspectoria Agricola do 17" Districto ...· ...

~

300$000
1:800$000
2_:400$000
3:000$000
600$000'

I

r! :200$000

.600$000

I

1:800$000
1:200$090
1:200$000
1:200$000
I

Total .................. ; . . . .. ..

15:300$000
'S:l·

Accrcscente-se, igualmente, depois do n. 31, o seguinte':
"Estação Gàal de Expcrimonlação de Cnmetá" - n. ~2 -·
'Luiz' Pegado de Miranda; porteiro-continuo, 2 :40p$Q~p.

I

•
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N. 42 '

. Instituto de Chimica beiJa pela seguinte:

Verba: 20" -

Substitua-se a ta-

Pessoal

I - Pessoal permanente:
1 director . . . . ........... ~ .... ·
2 chefes de. laborntorio ......... .
"1 as.1s
•. t en t.es. . . . ...............
'
.
1 secretario bibliotheeario ...... .
i escripturario. ·. . . . .......... .
l. porteiro zelador .. ~ ........... .
3' serventes, salario mensal 150$00

-

18:000$000
24:000$000
38 : 1;00$000
7:200$000 '
4:800$000
3:600$000
5:400$000 101:400$000

Pessoal variavel e serviços extraordinarios:
Pessoal technico .contractado nos termos do artigo 5" do regulamento e nas condições do
art. 72. lel.tra j e seu paragra·pho unico da
J.ei n. 2, 544, de 4 de janeiro de 1912, pessóal assalariado,. diarias, a,iudas de .custo
regulaq~entares, incluindo as. despezas que ,
se possam ~ealizar para cumprir o .disposto
p.os arts. 8" e 9• do regulamento do. Instituto de Chimica, gratificações e· substitui. ções regulamentares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115:000$000 ~
II -

Material
· 1. O necessar!D ao serviço, inclusive a condU:c, cão' de amostras destinadas á analyse e es-

tudos, bem como para o pessoal incumbido
de: oolhel-o; editaes e publicações scientiftcas: .. · .. ·. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . . . .. .. 80:000$000
2. Para .attender ao desenvolvimento dos scrvi~·os · a despezas da novas · installa;çõe:s e
. o~ras necessarias, despezas eventuaes, etc. 204:000$000
500 : 4.00$000

N.

'

t~3

Verba 22• - SubvenÇões o au~ilios:
Na consignação IV reduza-se Qe 355$158 o credito e desdobre~se' a actual consignação em duas sub-consignações, as~im redigidas:
1•. Subvencão á' Associação Internacional do Frio .
.5.000 francos ........... .,................,..
1 :7661505
2•. Contribuição para a Secr.ctaria Internacional da Propriedade Industrial, 1. 920 francos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
678$837
Som ma ............. , ......... · 2: 1;44$8~2

•

2:,()

.1:-1~.\JlS

N.

DO SEN.\DO

·H

~ on
« Jl•\·encoes
- e nux1.J.10s: .
,. erbn :.~
- 1:1ll
S11bslil uam-sr os dir.cros dn consignação Iii pelos soguinl.es, augmcõiruHio-sc, l.nmllcm, ·ele Li ::3iii$B72, o :respectivo credito:
.
i'. S_ubvenção., ú Union Aslronomique Internatwnale, 1~. 000 francos . . . . . . . . . • . • • . . . . . 4 :23-9$612
2'. Subvenção ú Union Géodésique et Géophysique Internationale, 12. '000 francos . ; . • . 4:239$612
~·

Somma ........... .., . . . . . . . . ..

8:479$224

N. H A

Onde convier:
Coni,inuar · em v1gor os saldos dos creditas da
Art.
verba 11' do exercício de 19W, da verba 21" do exercício de
•1 917, da verba 2q' do exercício de 1918 e da verba 22•· dos
exercícios de i!H !l a 1!!22, destinados ú subvenção ú Associa()ão
Internacional rle Sismologia, ·e, neste ultimo exercício, tambem
o dn destinado ·á subvenção á Com missão Int.Arnacional da
Hora, na parte da lei d1r fixação da despoza relativa ao Ministerio da Agricultura, Industria e Cómmercio, para o fim de·
serem applicados ao pagamento de subvenção devida, no exercício do 1922, .á Union Géodésique et. Géophyque Internationale o á Union Astronomiquc Internationa!C', á razão de 12.000
i'l•ancos annuaes a cada nma dessas as~ociacões, ás quaos aquellas !'oram inc.orporadas.
· .
,N. 45

Art. ·Fica o Governo autorizado a auxiliar a Alberto G.,
Hoepfner na demonstração da. praticabilidade do seu systema
de calçamento de borracha ideal Brasil; podendo, para esse
fim, abt•il• os nocessarios creditas c, si julgar conveniente,
entrar· em accôrdo com a Prefeitura do Districto Federal para
que se façam ensaios· do mesmo calcamento em alguns pontos,
dos rle maior transito, .desta capital.

.·

. N. 46
,

\'

Fica o Governo autorizado a reorganizar os serviços de
· patentes de invenção e marcas de industrias e de commercio:
: § 1•. No quadro da repartição previsto, não ser~o a~mittJdas pessoas estranhas ao funccionalismo, .sendo aproveitados
apenas funccionarios effeetivos ou addidos já existentes nas
diversas repartições federaes, o. os recursos destinados ao pagamento dos mesmos.
· .
.
§ · 2• .. 9s netos que para t.al fim forem expedidos. entrarão
logo em v1gor, ficando, porém, dependente do approvaoão do
Congresso.
.
. ·
·· .
N. 47

Verba

V- Serviço de Inspecção

e Fomento Ag:ricolas.

•
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Ma leria!:
sl!h-conRignuçüo 3' "Comprn. conservnr,ão, etc·.":
, Accrcsccnte-sc n quantia de HiO :000$ para n montagem,
em prcdios e terrenos doados pelos municipios ou. por parti.culares, á escolha do inspector agricola, na região das ilhas,
Estado rlo Pará, de trcs pequenas usinas, para beneficiamento
do arroz, as quues devm·ão ser installndns em locncs de facil
accesso, .dirigidas pelo inspector agrícola federal e custeadas
com o producto de contribui~,Jões modicas cobradas dos agricu !tores.
'
·

•.

. N. 48

Fica o Poder Executivo autorizado a decretar medidas
de auxilio e conceder favores· ás caixas ruraes e institutos de
credito agricola e popular, com f.unccões de caixas eoonomicas e bancu.rias, que facultem á lavoura, á pecuaria e á industria nacional recursos de expansão e desenvolvimento e
que baseem as respectivas operações, quer no credito :te.al.
quer no pessoal; a regulamentar, annexa ao 1\linisterio da
Agricultura, Industria e Commercio, a Superintendencia do
Crerlito Agrícola e Popular1 destinada a promover taes medidas e li propaganda e organizacão dos mesmos institutos; .
a dispor, ainda em .favor dos ditos institutos. dos saldos das
caixas eeonomicas federaes e a estabelecer o registro das pro"
priedades ruraes de modo a acautelar e garantir os capi- ·
taes que lhes forem emprestados, abrindo-se para isso os precisos creditas.
.
Sala das sessões, dezembr6 de 1922. ·- Jlf. Borba. - Je"
nonum:o Monteil•o, -. Elov de Souza. - Benjamin Barroso. - ·
José Murtinho. - Miguel de Carvalho. - Irineu Machado .. Lauro Sodré.
N. 40.

Onde convier:
:Art. ContinÜa ·em vigor o a"i-t. 99, n. 8, da lei numero
4. 555, de 10 de agosto de 1922, que dispõe "a abrir .os neces"
sarios creditas para pagamento ás municipalidades e parti"
culares que já o requereram ou requererem, de auxilias para
construccão de estradas de rodagem, feitas até 31 de dezembro
100 1921,. uma vez verificada terem sido as mesmas construidas
· de aecôrdo com as condi~,Jões estipuladas pelo Ministerio da
Agricultura" •
. Salà das sessões, 24 de dezembro de 1922. - Hermooegildo ele Mo~aes. - Olegario Pinto. - Ramos Caiado. ·
1N, 50
A verba "Subvenções e auxilias":
Para o auxilio. de 500$ mensaes no Instituto Historico e
Geogrnphico Brasileiro, pura a continuação do Diccionario
Historir.o, Geoamplt·ico e Ethnographico do Brasil, que começou a ~m· publicado nn commcmoração do Centenario da Indcpcndoncia Nacio;nal, devendo ser opportunamente fornecidos, gratuitamente, no Ministerio ·da Agricultura. 50 exemplares, G:000$000,

•

·•
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N. 51

•

· Fica o Gov~rno autorizado a:
.
Art. nevor os contractos feitos para o desenvolvimento
da cu!Lum algodoeira, de fórma a !.ornat-os .mais effkiientes,
.intograliznndo os emprcstimos feitos, de aqcõrdo com as de-:.
torm.inuções anteriores do Congres.§p, na base de '15 o/o, da
importancia eJ't'ecti.vamcf!le empregada . nas ~nst.nllnções das
uzinus "O campos experrment.nes; \ eqmparaçao o JUl'O dos
. mesmos· ao cstahclecido para as. mdust.rias sictcrurgica e cur,..
bonifera c prorogando ·o inicio da amortização para· o sexto
anuo de realizaoão do emprcstimo, abrindo para este 'fim os
necessarios creditas.
·
Ar!.;
Organizar o ensino c propaganda da cu!f.ura elo
lflg·'bd.ão.·,.POI'. h'iel'JJ.odos praticas c instructivos,. nos centros alI!'Odóeiros do' Nordeste, ·subvencionando as .. escolas que _para
esse fim fundarem as usinas de algodão, sob o· molde. de faiim~a~mpdiiw, ·devidamente apparelhadas para fórma de ensiiw' ê 'tjue· mantíverem' o ensino ambulante cm torno da zona
iJrh cjüe•' se iristallarem. de accôrào com. o programma. detalhado'cjué'organizar o·Ministr,rio da Agricultura, podendo abrir
· credftos para'esse fim até mil contos de réis ..
•. •·

1"

'

•

..

;

,.

;

.

;

.•

•

Sub-emanda

.

l!:!n vez .de: "podendo abrir creditas para esse fim ·até ·

mil contos de réis "; diga-se: ''podendo abrir os creditas

ne~

cessarias a esse fim, dentro das possibilidades do Thesouro.
N 52

onde convier:
Ar L. · Fica com~edida á primeiraJabrica que se estabclrccr no BraRil. para fabi:icação de exfractos de ·tanino para
cortumes, extruhidos da flóra nacional, o premio de c~m con~
. tos de ré is um.a vr.z c;~uo .tenha a fabri~a capacida.de. para t.rablllhar. com trmta mil k!los de mal.crr.a prima drariamcnte o
i!J.iCie a J'apricação dos. producto:; dentro do anuo d& 1923..
Accresccnl.e-~c

....

.Sub-am.l.!lirla .

·A Commissãà opina pela acceitacüo da emenda, dizendo~
se, porém: "Fillil o GovcrnQ.. autorizado ,a conceder ", em voz
de " Fica concedida ".

N. 53

I

......

Onde convier:
Art. . E'. conc~didp o premio do 2Ü~ :000$, a cada uma
dr~ !res primeirrus. 1abrrcas de aço olec~riCo estabel~cidas nO
13r(l~rl. 'dot.aq(ls p01•!an~o, de f~?rno electriêo .e laminador, com
capaCida9e !jc produzir do Olf.o u déz .. toncludas de nco em
2.1. homs. ·
·
· ··
·.
·
"· .
· · ~ !," ~o caso d~ q,ualquer dt:s ·!.ros ·Priinoirtls fabricas
proq,u~Ir .011 elevar a sua produccao e~ 24 horas n.c.ima de

I
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dez tonelaqJls, ser-:,lhe-ha conccd ido, além do p~emiq çstabe- .
leQido pov cst.e art.Jgo, correspondente á producçao mnnma de !'
oito iJ. maxirna CÍú dez tonelada~. premio, pago . uma só vez,
rJü 12· .c'ontos por ·cada tonci'ada acima dàs de'z; •
§ 2." Os favores acima estabelecidos só ·se torn01rão effectivos si as instalhições respectiva~ c as condições cêonomicas
c finnncniras das fab!'icas offerccerem garantias, a juizo ilo
· Governo no seu perfeito e regUlar fnnccionamento.
Sala das sessões, 2<i de drZI)IDbrn de '1922. · - iUarcilio
. ql! Lacm:da;
· ·
Sub:_:eWl'!lda ·

..

~

Gov~rno

Fica n

Jf .concedido.

,

nnt.orir.arlo a concrrlnr. -

em

de -

VIl?.

N. 54

O!Jde' convier:
Art.
Fica o Governo autorizado a mandar fazer ex. periencias do côco babassú, . como combustivel, · nas estradas
de ferro· federaes c nas companhias de navegação subvencio.
.·
nadas pela União. .
. Sala das ~essút'ls, 24 de dez~Jmbro de 1922. - Godo(redo
l'iànna:• "-'! Jo.~é Eusebio. ·- Ci:J,çta Rotl!'Í!Jttes. ·- Lopes Gon. ·r.alve.,': · ' · · · ·
· · ··
·
·
· · ··

.

. :;

,''~

.

N. 55

Oride convjer:
. Art. ·· .. Fica o Presidente da Republica. autorizado a ad. · quirir pel!J. imp,qrt.ancia. qe 20 :QOO~ o Dic'cionarfrJ de potani~~.
do Dr. Joaqu1m Monteiro CamU!hoá.
·· ·
··
Sala ·das Commissões, 27 de dezembro de 1922.
A•
.Intlio do Brasil .
. J'

j

I ',

1

• '.

'

•

.f

N,56

! Onde convier:

•·

··
li'jca q~'!'G!'Jyemq Jllllpr.i~~dp f!~ qmpre~t!lr; medi~l)t.e ,.segur~s · garaptins; ·até a qpat}LI!!- ~.e ()Itr~entos cot}l()s de. !'éisJ. juros de 5' %, prazo de 25 annos, nos agricultores de. ·canna de
a~stJC~f'; ~p !111J~ii)'pio ~e ij~dempção, no. Ce~rf afim de: aj11- ·
tl~l~os na ~9!PI>rll' ~os· lflllÇI)lnisrriUs necg~san()s pa~a transformarem I)' produ~c~ do. alcqol om.ilssucar branco·.. . ..
. Sala das sessões, 2R· rle dezrombro. de 1922. - Benjamin
· Barroso,
,
· ··
,. :. .. '
,

,.,

,

•

•

>I

•.

,

••

'

,

• 1

'

1

'

'

'.

Par..er!Cl'

.
N. 57 ·
.\

Arl.
E' o Governo autorizado a conceder pelo prazo
dr. cii)co ai)nos,. ús Ires primeh'a$ emprozas idoneas. orga-

ní)o' hlfedor

,iji~ndi!-S l!ri' 'p,*í?, ~·~h1 ~apjtnl'
.c0nt.p~ ~P r~IS para ç~dn )lma

a !Jlil o quinhen~os
,. quo s~ obl'!garell): a) ~· mc~cmcn lar a Ber:irpl tuJ'l), ppopag·anrlo ns mel h odos aperfeiçoa.dos e adequaàt)s ·ao sou desenvolvimento; b) a estudar os fattór1ls :ct.a: produccüo sericig~rin o as e~~~cioUus .Ql10 .ata~ein
.
'
.

...
•

''
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'":' a produccão, mantendo cslabolecim:enlos o installacões !Ull'OlJ!'il:!l3s c modernas para .a rcproducção, selecção e preparo. e
dislribttiQão, do um mini mo de dez mil onças de sementes por
wmo; c) o preparar, cullivat• e distribuir mujias..
·
N. 58

Onde convier:
Art.
Fica autorizado o Governo a conceder a Arlindo
Antm.io do Figueiredo, inventor do extinct~ de formigai!
"Bra~il ", o premio do 20:000$. bem· como a contractar com
ellc, após expr.riencias definit.ívas do referido apparelbo, a
cxtincção do formigueiros nos 1 pontos do paiz mais flagel. lado,~. abrindo pura qualquer é!esscs effeitos os nP.cessarios
credHos. ,
·
Sala das Commissõcs, 25dc .àezembro de 1922, - Irineu
.Zifacluulo,

'·

·

·

N. 59

Fica o Governo autorizado a, despender até a quantia de
para montar ou adaptar apparelhos destinados ao
bt\fll'l'iciamcnlo o .1í queima· do combustivel nacional; para
verificar a · possibilidade da substituição do carvão estrangeiro, total ou parcialmente, nu fabricação do gaz de illumi- .
nação, de accclrdo com a clausula XIII do contracto firmado
com a Société Anonymc du Gaz; o ainda a realizar, de
collaboração com os departamentos technicos do Ministerio ·da
Agricultura, cxperiencias de caracter industrial, tendo em
vista o_ molhor aproveitamento do carvão brasileiro.
f .200:000$

N. 60 .

A' verba 16" "Escola Superior de Agricultura.":
·Em vez de 27 diga-se 29 lentes. sendo dous em disponibilidade. de 9:600$, 4:800$ -· 417$600.
• ·
1~
Supprima-se, em consequencia, na verba 19• a• consigrio.ção respectiva· para os lentos cmfhedraticos: 75 - Dr. Joaquim de Lima Pires Fery•eira; 82 - Dr. Pedl'o Barreto Galvão, que esta~do, ambos, em disponibilidade em· virtude do
sentenças rio Supremo 'rribunal Federal, não devem perm~
neccr . como classificados na vorba i o•, por isso q\)e, não
são J'unccionm·ios acldic!os nos termos ela lei. · .
Sala das sessões,
dezembro de .!922. - Jaronvmo
Mvnt~iro,
·
·
N. 61 .
Art.
E' o Governo autorizado a ccintractar profisslonne$ noruegu~?.C's compot.ent.os para o· ensino ás populações
rio Flaixo Ama~onns do. proces.so dó salgamento e preparo do
h:wnlháo, applwarJo á mdusi.!•Ia da conservação do piraruoú,
,podendo abrir os creditas nece~sar1os a esse fim, dentro das
possibil idádés do 'l'hesouro,

''

3Ó1

SESSÂO EM 30 DE DEZEMBRO DE 1\)22

'

.

N. 62
A' verba 14' - Industria Paeloril:
Na parle - 1\'lalerial - Dllspezas com o desenvolvimento
. da industria ·pastoril no paiz - onde se diz: " e 9 :000$ para
urna fazl:lnc.la muc.lclo ele . cl'iaciio ·em Campo ·Grande, Matto
Grosso, desde que o Estado 1'orneca as terras necessarias ",.
accrescente-se: " ou no munieipio de .Uiranda, na fa:enda .

'
· ..:::

de l p1•o pl'iedada da União ".
Betione,
... ,'
'

';•

.: ..

N. 03

Onde convier :
Art. · E' concedido o auxilio de cem coutos de réis á
Fabrica ·Eureka, de artefactos de borracha, que funcciona em
BPiem, capHal !lo I<~slado do Pará.
Sc,nado Federal, .21 de dezembro da 1922. - Laura.
Sntiré.

•

...,.

.
~

N. M

Inclusive a pensãc· elo decreto n. 13.028, de 18 de maio
de 1918, ao alumno, cngenhcirn industrial, official de mari-·
nlla, cursando Mf•tallurgia na Universidade de Shefficld, afini
de concluir o curso.
São successivamente rejeitadas as seguintes

.
,--·-·::ç·_

.

'··

:~

EMENDAS

.

N. 48

.

Verba 21' - Junta dos Corretores:
Para ·a Camam do Conuncrcio Internacional do Brasil,
30:000$, supprimida da vcriJa 22' a importa.nciu-'de ·ao :600$,
salva a redacção .
.
·
·
. ·
Sala das·. Commissões, 26 [J'r. dr.zembro de '1922. -· Eusebio de Andrade.

··

N. 53

Instituto Cornmercia.l do Rio de Janeiro, 80 :000$000',
'

.

N. 54
· Onde conviet•:
Art.
O actual tradtlctor cm1tractado do l\linisterio da
Agricultura, Industria o Comnwreio, com excrcitlio no Serviço de Informações e incluído no quadro dos i'unr.cional'ios
do referido. servico como .traductor das linguao hcspanhola•,
italiana, francoza, .ingleza. allemã e hollandeza, com (J vencimento annuul de 12 :000$, _ordenado o sratifica~.fio; ·c ·com

,'.,1
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todas as vantagens do· que gosam os demais funccionarios
do Ministerio, transferindo-se ela verba 2• para a 13• :o no- •
cessa rio credito.
N. 55

'
Onde
convier
,Aos àctúac$ inlerprel~s J)o eomríwrciO que ·Já e~liverem
exercendo essas funcçoes a contento ela nraça hn mais do 1.Q
· annos, "e não tiverem sido a:Jrtdu nomeados para traductdres
publicos dos idiomas necessarios aos seus constituintes., será
facultado requerer os respectivos titulos, independentes de
quacsquct• forrnaliclad~s. · .

N. 61

dncte convilir:
Art. · Constitue iiwencão ou descoberta; para os effeitos da. lei n,. 3. 1~9, de 14 .de outubro d"é 1882, c, como tal,
cdtri direito :l: rbnccssão de patente, pelo Ministerio da Agt·i~
'cultura, Industria e Commercio, ·a: invenção ou descoberta
dr. planos novos o não ·usados até a presente data, e applicacão de novos meios na organização de seguros cm geral.
terrestre ou marítimo sobre a vida, sobro accidentes e conLm
rogo). àubordinadw esta dispoàiQão ás prescripcões dli lej nu.,mero 3.139, cjtada, e no seu re9pocti:vo ~eg~Jam~ntô n. ~.820;
de 30 de dezembro de 1882, e aos. demais preceitos legue~ sobre este assumpto.
· Sala das sessões, 22 de dezembro de 1922 . ..,.. Mm•cilio de'
Lacerda.
··
·
·
N. 64
· A' verba ~ Se!'Viço de sementeira" - Superintelidencia• do
·LalioraLorio-Central:
·
.
Em vez de:
'.
2 escripturarios
3:200$ 1:600$· ·9:600$
Diga-sir~

:1 se.cretario ,. .
. . . . . . . .4:000$ 2:000$ 6:000$
:1 escriJJturario . , • ; , ., . . •. . 3 :200$ · 1 :600$ :, 4 :800$
e augmente-se do 1 :200$ o total da verba.

Accrescente-se onde ronvier:
"'O cargo de. secretario deste sei•vico será occtil:ulilo pelo
escripturario mais antigo dentre os ··actuaes:"
N. 65
I

SubsUtun-so a redacção da 3'' sub:.consignaoíio do titulo
HH. da verba :15 pela seguinte: ".Gio Posto· Indígena de São

Matheus e da respectiva estrada do rodagem ". · . ·
. sit!d das:. Comrriissões, eín 2f de ~ezembro de :t922.

iiíiNW-tJtifto

Mó"te&·~ .

·

·· ·

·

...:.

•

Verba 2õ& - Serviço de Sementeil'as
PESSOAL.

Sub~tftua-se o que está pelo 11,eguinte:
i

Ordenado

superintendente .••••••••••-•••-•••••••••• ; ••••••••

I ajudante-technico .......•...•......••.......... .•
l... chefe de Jaboratorio ...•........•. ..••..•••••••.•
2·assisten.tes _agronomos ...... ~ ............. •.;. ... .
I primeiro offi ;i ai . ....•-...........••....••..••...•
2 1 segundos ofiiciaes ............•......• . _......... .
l.:pbotomi.:ro~aph~ ...... .......... ~ .....•.........
3 ;terceiros ofn.:iaes ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••

!'escreventes dactylographos ••• , •••••••••••••.••••
l~porteiro-continuo ............ -. . .....•..........
r servente (salario mensal) 150J;OO!L •••••••••••••••

II - Campõs de Sementes
5:d.Jtectores . ...................................... .
S~chefes de culturas ..•.•.•..•...••.••.•.. .-•....•••
Ssescripturarios .•.•......•.•....••...•..•••.•••••.
s:~-mecanicos ............................... : . ........ ~
·S:'jardlneiros-hortfcultores, ••• ' ••.• ; .............. '
!i~ feitores .................. ~ . .- ..... ·.•.•.••••••.•....

12:0001000
18:000$000 .
8:000$000
5:600$(.00
5:600$00)
4:000$000

4:0J0$000
3:200~

~atificaçao

6:000$000
4:000S>(I:JO
4:000$000
2:8()(jSOOJ
2:800~.)()

2:000$000.

2:000i000

1:600,fi000
2:400$0J()
1:200$000
2:000$000 •. 1:000$000

6:400$000
2:666$667
2:400SOOO

2:0000000.
2:000JOOO
1:600$000.

3:200$000
1:333$333
1:2003000
1:000$000
1:00J$000

800$000.

•

Por.sub-cón- Por sub-con- Papel

signação
18:000$000

signação

.,

·m
UJ

12:000$000
12:(){){\.$000
16:800$000

m

:>->

o.

"'
i:::

8:40QIOOO

12:000~

c,

6:000J()()O
14:400$000
7:200$0(10
. 3:000$000.
1:800J;OOO

o

t:l

"'
~
)!!
"'
:o·
o"'
.t'J
·"'
t:l

ti I :600$000

48:000$000
. 20:0C0$000 .
.18:000$000

....

t5:00J$000 .

""'"'

15:0001000 .
12:000$000 .. 128:000$000

lU - Pessoal variavel e ·serviços. estraordinarios
Diarlas; ajuda de custo, pessoal assalariado, differeça
de V~ncimentos.-: .etc ••••••••••••••••.••.•••.•••

{.:;

'
332:400$000 572:0110$000

~-

""
,.,.
.·o

>;:-:; . . ) -·

'.

.~

~

.

'ç

•
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Accrcscenle-sc á verba ·" Evenluaes ":
Execução do n. 18 do art. 27, da lei n. 3.991, de 5 de
janeii•o de f!l20, referente á lei n. 3 .. 674, de 7 i:Jc janeiro
de 1919, pelo calcul.o da ConJabilidnde no 1\finistcl'io, .....
39:270$967.
.
. '
Sala das sessões, cm 2i de dezembro de 1922. - lrineu
"llacltado.
N. 71
Onde convier:
.
Fica. revigorado a arl. 110 da lei . n. 4. 5ti5, de 10 de
agosto de 1922.
N•. 74
Onde convier : ·
As traducoões dos manifestos dos vapores 'estr~ngeiros s6
poderãó ser feitas pelos interpretes nomeadOS pelo 'l'I•ibunaJ
do c_ommercio, para que tenham validade; ficando· os mosmos
responsaveis por qunesqum• omissões, observadas ·as legislações em vigor.
.,

N. 76

...

...

.Onde convier:
Art.
Como auxilio á · lavoura do cacáo, o ·Governo
emprestará,. da emissão de quo trata a lei n. 4. 5ü7, de 21
de agosto de 1922, ás emprezas ou pl)rticulares, nacionaes,
que const\.•uirem vias de .Li•nnsportc; terrestres, pontes ou
.transportadores aereos, servidos por vebiculos movidos a .electricidade, trinta contos de réis por kilometro, pagaveis por
secções de 10 kilomekos em trafego, para o .fim de ligar os
municípios productores aos portos, de embarque, que sejam
frequentados, mensalmente, pQr ma1s de quatro vapores.
ParagJ•apho unico. Esse emprestimo será cóncedido p:tra
consl.i•ucção de vias de transporte· que liguem um porto a
município cuja produc~iio annual seja superior a · 600. Oi.JO
kilos de cacáo, e cuja extensão não exceda de cem ( 100) ki-'
lometros.
·
·
'
·
Art.
O empi•estimo será re~gatavel em vinte aunos, a ·
juros de seis por cento ao .anno, dando o prestamista corno·
garantia, cm primeira llypotheca, caução o penhoi', todos os
bens pertencentes á empreza, além 1da sua concessão . municipal para construcção de vias i:le transporte .
. Sala das sessõe·s, 25: de de~embro de 1922. - Irineu Machado.
."· :
. N. 92
..... ,

Modifiquem-se as respectivas ve1•bus " Pessoal " lia Secretaria do Estado e repartições subor,i:!.iriadas ao Ministerio
da Agricultura, col'r! séd_e nesta. Capital, ..cm Nic!heroy, de
modo que os funecwnarws abaixo menCionados tc11ham os
:vencimentos corrstantcs da prlmmtr. tabella:

•

I

Secreta1•ia de Estetdo
11orleiro

0

f I

Ajud~tlte de

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

pot•teiro

I

I

t I

I

O I

1 I

I

I

I

t

t

I

I

I

I

I

I

tI I

I

I

O I

I

I

I

I

1

.. O O I

I

I

f

1

t,

tI

5 : OOO.S0(10 .

1

.conL1nuo ••.•••.•.••••..•..•.......... -... • •
Corl'cio ...... , , ................. , ......•...•

Servente ............., . , . ; . , , , , , , ........... .

6:9ooeooo
5:4ooeooo

5:4.00$000
3:600$000

lnstaltação .electrica

Encarregado ............................. , ,
Ajudan'te ..... , ...•.............. ; ...... , .. .

'

-~

. .:Uatel'ial
Trabalhadot~es
J~rdineiros
I

........ , ........................ .
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I

I

I

I

O I

I

I

I

I
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I

I

I

I

O

o t

f

3:3íl0$0.00
3:360$0001

o 0 1

Repartições subordinadas
·.Porteiro ....... ,_ ......................... .
Ajudante üe porteiro .... , .... , , , , . , , , , , .. , ,
l'orteiro zelador ..... ·......... • .......... .
Porteiro-continuo ....... , ................. .
Continuo .......... : ...•....................
. Guarda da BibHotheca ......... ', .... ., .....
·COJ'J'eirj
•.Ser\'en~e

·

1

1 ·,
1

1

1

1

1

o

I

I

~

o

o o o o ; o o o

1

I

t
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1

1

I
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1

I
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I
I

1

o
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t

t
t

t

I

1

o o

1

1

1

o o o o o o o

o:000$000

5:1tOOSliOO

5 :·i00$000
5:00H$000
4:2001000
4:300.000
4:200$000
3:300!000

'

.. ''"'
:·'!

Sala das sessões, 24 de dezembro. de 1922. - lrincu Ma"

clíado;

·

•

·

.

,

·

._,

N.. 93

Jlnde convier:
:
Rcstabelecam-so os venc imcntos do c;;crcvente dactylo·grapho do Scrvico Goologico e Minei·alogico do Bra~il · constante da tabella approvada: pelo decreto n. 11,448, do 20 de
janeiro de 1915. ·
·
·
Ficam prejudicadas as seguintes
EMENDAS

N. 7.:1

/

Accrcscente-sc onde conviot•:
.
A1·l. "Emquanto o Governo não i•eorganizar o Sm·vico
de Expansão Economica,. uos termos do n. 7, do nll'~. 99, da
vigente lei da Despcza, será custeado, com uma dotuciio de
20 contos annuac~. pela verba de Expansão Jo:conomica, quo
· m·n figura no m•camonto do Ministerio do Exterior e que fica
f.rnnsferida desde a dnt.a ria execução da pre.,;cnte loi orcamen..f.arin, para o Minist.erio da Agricultura, ex-vi da. cilada disposiQiio, o Serviço do Propaganda da Het•va !\Intte, na E~ropa,
S.- :Vol. XIII
.
20

•

....

····'
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que por iuiciuti\·a do~ Estudo~ du l'aran:i c de Santa Calha~
rina e soi.J us auôpicios liu Governo l•'udrJt•al e:; lá· sendo oxc ..
euludu desde 1!120, ficando. o Governo tiulu!'izadu u transferi~
pura csle minislerio ·o J'uncciunario da Viu~~ão que o dil'ig~
dc:;clc o seu inicio •.
.

.

Vcr!Ju 5' - Sct·viço de. Inspcc~üu c· Fom~tllo Aúicola~
Pcssoul ,;_·. I -. Directoria:
9,uc1c se diz:·
i primeiros· :oJ'l'icia.cs ..... , . . . 5 :üÔO$ 1, :·800$ 33 : (j101Q$OOQ
Gratificação ao 1' oHiciul tJUO
3:600$00Q
servir clu ~ecrelaPio .. ... ,
Diga-se, sem augmcnlo i.le despe~a: ·
1 ~cct•elario ........ : ....... · 8:000$ 4:000$ ·12 :OOÓ$00(}
3. primeiros uJ'ficiaes......... 5:600$ 2:800$ 25 :200~00Q
fiéando, assim, supprimidos um lugar de primeiro oJ'ficial c :N
·gt·aLificaçiio annual de. 3 :600.~ ao primeiro oJ't'icial que servil:
de sccrcl ar io,· cujas attribuições passam a ser exercidas pelei
i;t'lcrct.ario, nomearlo denlrc os acluaes quatro J,ll'imciros orrt..
ci aos, -Bernardo ·~loul~il·o.
·-.I
-

Ond~

N.

80

convier:
Art.
Pica o. Govol'!lo autorizado a fundar uma Eslt\.,.
rão Experimental de Cultura do Algodão, no Estado de Ala..
g·oas, em terra~ ofl'crccidas pelo Governo. do· Estado,. abrindO:
llara. esse l'im os ·uecessarios ut·cclitos.
. · · ·
Sala elas ~es~ões, cm de dezembro de 19~2. - Jlet~..
· donça Martins,
N. 81

Onde convi er: .
· ,\rL.
.Fica· o Oovet•no autorizado a fundar um Putro..· ·
· Imto Ag:t·icola no Estado (lo Alag·oas,. cm terras ol'!'erccida~.
}Joio. Governo çlo. refet·ido Estudo, abrindo pu!'a esse fim· o§
credtlos neccssarws. · ·
'
..
.
Sala das sessões, cm
tlc dezembro de Hl22. - ~1le.1.~..
donca Mm·tins.

N. 82
"Onde conYll~l':
l<ica o Governo autorizado a ·rnslallar cm uni dos centrei~
. pastoris elo l!:slado da Ballia uma escóla·· de lacticínios mode.- ·
lucia nu, cslul~olecimcnto· silnilar cxislcJ)lo ·n:a esta~ão ··ele Sitio,
Esl.ado .de 1\lmas, o tendo nnncxa uma fazenda elo criaeão do
~ado 'lei te iro.. rlespenrlcndo, ·para esse- fim, a quanlia 'c! c 25.
contos elo ré1s.
·
·
N. 83

'. -·'

.

Vcrlm I" - l~n~ino Agronomico .:...:.; fiubl'ica · ~1 I! .....
l:'lll)i.laçõos de nova~ cslaçÕl'S cxporilni:mtacs.. •

•,
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.-

Angmcnlc-,;c a doi ;u;iío. de GU :IIOll~. JHli'H' n fundadio ·o
cusll•iu de LIIJJa e~l;H;ãu cxperimcnlal de fumo, nu Eslat.lu
de Goyaz.
Sala rlus sessGcs; :?4 .de d1!zemlm.1 riu l!l22. - Ilcrnwncyllclo de .lloraes. - 0/eynrio l'inlo._ ::- l!amn.ç Caiado, ·
N. 84

Ondi! convier:
Fica elevada de 2'l'r0 conlos rle réis. a dnlacão - Mal~rial
dos l'atronalos Agrícolas - dc~;Linada ;ís obras de .cuuslrucc.;ão rio r,d iI' ic io c de ma is i nsla lla(;rjes du Palronalo Agl'icola
- Casa dos OLI.onis - na cidade elo Serro, nos l.el.'l'enos que,
J!Ul'a esse l'im, Juram duados ú União pela respectiva CamaJ'a
Municipal.
·
·
·
Sala· das S•!ss·ücs, 21· de dezembro de 1!122.
:1. I mli õ.
tl(J Brasil.
•

N. 85
Emenda ar:ldiliva:
:\' vct·ba VII, n. 7:
Pica o Governo autol'izadu· a crear em Camelií, municipio ·
do Estado elo .Put1tí, uma cslac.;ão para a crullura c beneficia·
menlo do cac{tO.
,

"'· SG
1\Iantcnhn-i'c 1t verba 1-'o" -'- Scr·Yil;o tle .Inr:lw;ll'itt· Jlaslo..:
ri! - "Ia leria! - a Llol.n~ão de 90:000$ para duas csta1;ües
do monla cm illal.lo Grosso, sendo uma no município de Pocoué c _oulra no de San i. o Anlunio do llio AIJaixo, · ·
1,
N. 87

Ao or·~anwnlo da Agricullura: .
Accrcsccnl e-se undc c.onvic.r:
Fica o Polll'l' Executivo aul_ol'izado a ct·car ·um patronato
agricola cm Sanl.o Ani1Jlliu do. Madeim ou (i.uajartí~~Iirim, no
Eslado de. "luUu Grosso, podendo aiJrir. para i~so os ncccssarios crcllilos.
N. 88
Mantenlitl-~e o. seguinte

.,

Llisposil ivo elo

or·~amcnto vig'ente::~

,\rl. 99. Fica o GoYCJ•no -uulol'izado:
18, n df..spendt!l' al1' a quantia de tllO:OOO$. com a crcac~li
no l<:stado de Mullo Gt·osso. mllnicipio dt! Ouynbtí. tlt.l um
carnpn dr.l semnnlrs, dr! ncct!l'do cum o dcCI'elo n. H.325, ele
2·1 de agosto ele 1!!20, t•cce!Jcndo, pal'a isw, du govel'no tlu l~s,.
. tudo. o ael.ual campo rlr! Dcmonsll'tH.:ão, silo 110 mesmo municipió, com todas a~ ~lli1':l beml'cilorias, -JH'cclios, mncliina; agri~
colas, animae:; de ll'lllmlho, ele;
Sala das se~sGe~, llc clcwtulJl'O dr.' 1!1::2. - Josr-~ Aiw:tinho,

'

.ÀNNAIIB DO SENADO

N. 89

. A' verbà - Material - N. 5 :
· Sejam especialmente destinados quatrocentos e cincoenta
contos para o servico de colonizacão nacional do Oyapock, aocrescidos, si necessario fôr, á verba consign~da. ·
25 de dezembro de ·1922. - Lauro Sodré •
..Onde
convfer:
'
Art.
Fica (} Governo da União autorizado a adquirir
:no sul. do E.stado de Santa Catharina, em zona que julgar .
IDl&is convem ente, terras 'de cultura· por concessão gratuita
e directa do Estado, se ahi as tiver devolutas e apropriadas,
ou por compra a .particulares, para fundar. uma Escola de
iLaoticinios e um Patr(}nato Agricola, annexos a um Posto
~e Selecção e Adaptação de Gado Leiteiro e de Suínos, abrindo
para esse fim os necessarios credit(}s. .
· : . ··Onde convier :/
· Art.
E' o Governo autorizado· a· estabelecer no Piauhy,
·em zona apropriada, uma estaçã(} experimental de cultura do ·
~lgodão. .
•
.
.
.

:

N.

94

Onde convier :
· · Destaquem-se das verbas 5' ·e 7', "Titulo Màterial ", as importancias respectivas de 1 :200$ e 1 :200$ .para completar a
-~ifferença existente entre os vencimentos dos porteiros dessas
4uas unicas repartições e .os dos funccionmrios de .igual categoria de repart~ções · subvencl(}nados ao Ministerio da
!Agricultura, .Industria .e Commercio, que vencem ·annuàlmente ·

:i :8001000.
_ :Verba

.

a• -

-·,

.

:i,:1 engenheiro
de 1' classe.
archivista-almoxarife. .

2
:
i
::1

,·

..

..

Pessoal:

. .Titulo I - Directoria:
·Accrescente-se: ··'

.i
3
2
3
3
,i

..

..
/

Ord·,
,

-Grat,

Total

7 :200$ 3 :600$ 10:800$000
5 :GOO$ 2:800$
8:400$000 • ·I
5:600$ 2:800$ · 8 :·o00$000
5:600$ · 2:800$ 25:200$000
5:600$. 2:800$ 16:800$000
4 :·000$ . 2:000$ . 18: o00$000
3:200$. 1.:GOO$ 14:400$000
3 :200$ 1 :600$'· 4:800$000

ajudnnle de ong·enheiro
primeiros officiaes . . o
cartographos. . . . ·,o • ,
segundos officiaos. , . . .
terceiros officiaes . . . . ,
interprete-auxiliar. . . . .
auxiliares· de expedicüo do
immigrantes . . . . . . , , 2:400$ 1:200$ 7:200$000
continuo. . .
1 : GOO$
SOO$
2:400$000
guarda do archivo. : . . . . · 1 :600$
800$ 2 :400$0QO
Sala das Commissões, 24 do dezembro. de 1922, - Úineu

"frl.achado,

o

o

, ,

, •

,

•

•

•

,

•

·

·

·· • ·.. · · -

·

·
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.

Verba 3• - Pessoal Accresccnte-so:

Titulo I .,.... Directoria:
'

Ord.
i engenheiro do i • classe.
i archivista-almoxarife. .

i ajudante de engenheiro.
3 primeiros officiaes. . ,
2 cartogra·phos. . . , .
3 -segundos officiaes;
'

3
i
2
·
i

'•

/

'7 :200.$

5:600$
5:600$
5:600$

5:600$
4: 0()0<$

Ordenado
3:200$
3 :200$

Grat.
3:600$
2:800$
2:800$
2:800$
2:800$
2:000$
Gratf.
i :600$
i :600$

Total
10:800$000
8:400$000
' 8:400$000
25:200$000
i6:000$000
. iS :oooeooo;
Total
:1.4:000$000
4 :800$000

terceiros officiaes . . . .
interprete-auxiliar . . .
auxiliares de expedição de
· immigrantes . . . .
2 :400$
i :200$ 7 :200$000
continuo .. ·. . . . . . . ·.
i :GOO$
SOO$ 2:400$000
1 guarda do archivo . . , ,
i :600$
800$ 2:40041000,
Sala das Commissões, 24cde dezembro de 1922. - Antonio .~loniz. · ·
.
·
E' npprovada para projecto especial a seguintD
EMENDA

N. 53

· Onde Cl?nyier:
Art'. : O Coilegio Commercial para· a eleic!ío dos Deputados· e supplentcs da Junta Commercial será composto de
todos os com!Jlercianles, brasileiros ou não, e firmas commerciaes matriculados no disLricLo da junta, e no goso dos direitos civis.
.
§ 1", Não ·farão parto dei_ Collegio os que tenham deixado
do fazer da mercadoria profissão habitual e os que houverem
sido condemnados nos crimes de falsidade, estel!ionato, abuso·
de confiança, furto, roubo e fallenciru culposa ou fraudulenta,
não se achando plenamente rehabilitados commercial e cri'
minalmente.
- § 2•. Ainda que eleitores, não :poderão ser elaitos para
,iunta sinão os brasileiros natos ·ou naturalizados.
.
~·

O Sr. Euzebio
de Andrade - Peco
a palavra pela
ordem.
,
.
. I
·· O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador.

O Sr. Enzehio de Andrade (pela ordem) - Sr: Presidenta,
a emenda de que se trnla é uma rcproducção ·de uma disposi cão do lei do orçamento vigente c do orçamento vé lado.
EÍla traf.a da mineração do ouro.
O SR. PnllSIDEN'J'I!l __: Attcnção; · o nobre Senador estó.
oquivoondo. Não se trata desta emenda. .
O SR. Eur.Bmo Dll ANDRADI!l - Rel'iro-me á emenda sobra·
a minoraçfio rio ouro. Ncslc caso, peço ao nobro Relator· quB
mo indique qual 1\ a omonc!n, logo quo chegarmos ú votação
da mesma.
·

/
. 'J

.
'•

-....

.

"

...
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O Sr. Justo Chermont '\.

O Sr. Presidente -

l'rço a pala nu pela ·ordem.

Trm a palavra o noht•c Srna1lor,

O Sr. Justo Chermont (Jll<l" rml•'lll) -A rmrmrla a quo se
rercrc o noh1·o Ronadot· é n: Pmrnda n. G3,· sobre uma anloriznciio que se d:'t ao Governe'. O honmrlo Srnudor faz ques. Hin dolla, al'ianoando que a PXJlf'l'il!nc.ia Jll'tlfiuzir:'t os r.l'l'cif.ns
ctuo se rlrsP,iam. Como t\ uma simples aul.orizaçiio, o f:i'cnarlo
IJOrlcriÍ a}l!JI"ovnl-a, all~ndendo nn. apprllo rio honrado Se~arlor.
'

O Sn. PnESIIllll'i'm - ,Tú annunci1d que o Sr.nndo rr,ir.il.ou
.a. rmcnclu n. 1>:3. Tl·atn-sc, portanto;· llr. niatrrin vencida ~o
JJre n quni o f:'cnarln_ nfto pt'lriP mais tlrlilw.t·nr,
O fin. l~t:ZJ·:rítü JH~ ,\:>:nJtAIH: - Houve um equ.i\·oco ria
i\lrsn .. E:u porli an nol.lt·e 1\t>.latm· que me inrlicus~e u üR'!r.nrln
llil .momento npporluno. Elia· nfin esl;í puhlicnrla, nem r.m
avulso, nr.m no J)iario do Conu1·e.•so. De accôrrlo com u in-~ormaçiio do nol.ll'ü Helnlot•, traia-se da en~entla ·n. 7L
I

.

..

· O S11. PnF.sroK:-<•rr. - V. l~x. ·rir ixou pns;;ur a vol aeiio .ela
emenda n. 7-1, ;;em rrcinmar,.
·
·O Sn. EuzF.mo lll~ · A~>nnADE - E;;tou rsclarcceprlo o Senado. 'rrala-se de uma aulot·iza~ão. qur. o Governo poderá
usar ou nfio. l~lla consln elo orçamento do act.ual c.constou.
(IO nrcamenlo vtllado, iln Ir. i rlc· provimt'nlo e, rle nccilrdo com
o Pl'O!WiCt 1\r•lalnl', O· S('nadu qut• dô n sua acqu1ó~cencia· ao
yolo ,i:'t COliJ]H'Dillell.iclo. do uw:<rnCt. llf!Ial.or.
·

.

O Sr. · Presidente -.Lumen lo não poder at.t.cnder no· nPpello dr Y .. I•:x. A rmenrla roi annunciacln e em seguida vo1adn. Não é possiwl n Senado tomar conhrcimenlo do mntcr,in já vencida.
O Sr; •Justo Chermont -

Prt~o

a palaY!'a pela ordr.m.

Tem a palavra o honrado Senador,
..
.
..
.
O Sr. Justo Chermout (pcl•1 rMiem) -Peco n V. Ex. qno
consullr o s~nadn ;;i disprnsa rio irnpre;;siio n rr.rlaccão final
·ria [ll'O[Josicüo q1w acaba t.le sr.r apprnvarla c si concedo urg-r.ncia ]JUt'll qur a mr~mn >r.ia rli~cutida· e volatla nu sessiio
de ho,it' .
.
' .
..
· .
O Sr. · Presidente -

~.

'

··· · O Sr. Pre~ideute -

cin rNJtll't'itla pelo
tar-se. (Pousa.)
. -.

O~ ;.:enhnl'rR fJlll'. c~;lcrrlrm u mgen~
Sr .•luslo ChDI'monl f!IH'il'llm · manifes·

·

Foi apJH'o\·aria.

o., wn horrs· que npproYam a rcdacc1io final queiram se
lc\'anlnr. (l'111ua.)
\

'•
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O S1·.: ·2, Secretario procecln (( ll)il.nen. r. 1\ OJl[Wovnrlo o s~~
l!uinto
PARECEI\

N. ltiJ.\ -

i 922

'[leclacçtio fino/.. das emenda.~ do Senado ti l,ll'flJlO.Ii('tio tli1. Cllmara tio.• J)epttlados n .. 177, de 1922, (1a:amlo n dcspe:a
do Mini.•fc!'"Íil do. ;\oJ•icult!tra, InclustJ·in. e Comme1•cío
po1•,1 o- errcrddo de ·Hl23 q dando ou.tra.ç 11rovirlP.ncias . .
"N·, i

o

No nrl. ·I"- Gor·t·i.in-se
tola! da;; Yrrha~. papel, qur 1)
"de 50.1HG ·:~2!l~g~5. de acc~t'lt'do com n que foi votarln twla Cumarn, e não 48 ;!iií!l: OO!l$2.\il como t'igura na Jll'npnsi1;ão.
!'la \'i.•t·ha. iii"- Fru;arn-se as :;(•guintros conr.c~ões, d" acc•lrdo com a cmrnrla apfil'O\'acta Il!.'la Ca111ni·n .. mandando t·roduzh· fle 100:000$ a 2" consi:;-na~ãr' rlo n. III, "Pe;;;;nnt Yarinvrl r gervi~ns rxl.raot·rlinal"ins".
Em ''r~ rir "3i2 :412~000", nes:m con;;ignac;.ão, cliga-sr:
"2i2:.\J2$000". J'Ninzinrln-sr o l.nlnl •ln n, 111, "PI!i<iioal va, riãvcl, ele." a 553 :122~.
no "!\lall!l'ial", 2' eon~ignnl)[ío, resl.abele~a~so .. a rlotacãn de :?7!1 :098$., mrlnzi>la, pot• Ntuivoco, a
179 :9!l8$000. Gonsequentement C', rrstaheleen-sf' n Iotal 1lo li"tulo ··Mnlerial", que é de ldfi :ti28$r c qãn 315 :(128$-. romn
i'ig·nru mt tn·oposil;ão .. CJ t.otal da verba não ~o!'t're alleracão.
em virlurle rle~sas cnrrecr;ões.
· · :\'a vet•ha 1\l"- gmpt·egadn~ nrldirln~- Col'l'i.ia-sc a imporlancia corresponrll!lllc ao n. 37, "Ben,iamin .CaPvolivn, 3" of~
1",icinl rla_ Directm•ia rio· Srrvkn rlc .Esl at.istica", que é rlo
:4:800$ r nüo ·I :200$000. CnnscquPnlcment.c, ·ctovfJ-SI~ dr üOOlS
o total da vet·ba. Na. nw~ma verba, n. 83, ·'.Toão Carrloso
Jlinlo", sob o til.ulo "Estaeõcs scricicolas", cm vez ela pala\'J'a'
"-secção"., diga-se: .''r!slac;iio'\ c no ·n. !H, "Ft•ancisco 'l'homnz
I)inhoiro", SU]Jprima-sc a pnlnvl'a ·•scrc;üo", .que alli figura
·
·
indcvidamcnl e.
Na verba 22'- Corrija-sr. n t.nlal-que é ele 3. 55G: -1501\l
e nüo ''. 555·: 150$ --como consta da proposiçflo.
, . No nrL. 3"- Em vez rlc "inslruc~iio", diga-gc: "inspccc~o·~· .
. .. u ·'·

o

..

N. 2

~

1:icn, o Governo nul.orizndn a pr•21Úovr.I'. a fnnrlnl}iio· fia ln
dustrm dos suh-produclos do carvao nacLOnnl, henzl',cs ai~
calt•õp~,- ·Pie,, c pt·orlncciio dr.! enet"f:"Íil rleclt•ica, conlrnct'anrlo.
com n~ enmpanliius que· mineram. cnt·viio nacional ou onl.t·ns
'{)Ue se op~·anizu1•r.m ·r•SJlCCialmenll' [lUt'a rssr nb,ir.cl ivo, a instnlla~ão de nsina;; apt·orwfadas, em I t•oco r! e isenrãn riu impostos l'NI(It•ae;;, rlireilos aduntwit·ns L' rlc rxprdil:ritr• por um
·prazo niín excerlenJe de 2(1 (vinte) •anno;; e mais fnvnt'fls que
.não impnpfcin c~m nnm pal'a o Thcsomo Nacional, d1~:lde que
essas (IJI1PI'rzu~ sr ohrigurm no r.mprrg·o cxclu.,iYo do cnrviio
nncio~ul nm·a. ohl.cnr,ãn dos su!J-prnducl os c produccão do
energm. clcc!rtcn,

•
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N. 3
Accrescentc-se, onde convier:
A!'L.
As companhias de seg·u1'0S, para opera1'.em cm
accidenles do Li•abalho, deverão préviamenle submetler-sR ás·
condiçõe;; do urL 2!1 rlo regulamento approvado pelo deoreto
n. 13.498,'de 12 de·mnrço de 1919.
·
"

·~

N. 4
Accrescente-se, onde convier:
Art.
Fica o Governo autorizado a fundar, nos Estados
em que a União dispuzor de terras de· sua propriedade, adequadas aos fins abaixo especificados, .e naqu~lles em que lbo
forem doadas Ierras. em iguaes condiÇões, ós estabelecimentos
ou servicos necessarioR ao· .desenvolvimento da produccão
agricola ou pecuaria dos mesmos Estados,. dando-se preferencia, pn1•n inicio fir.ssas inst.allaçõcs, ·ás fazendas. destinadas
á produccão de sementes seleccionadas rio algodão, nos prmcipaes Estados algodoeiros, ás estaçõesr exporimentaes, ás de
pomicultura; ás estações de monta· nos Jogares que não.
possam s•Jr nttcnàidos pelos postos zootechnicos ou fazcn.das
modelo de Cl'iaciiQ, já existentes, e aos patronatos agrícolas,
nos. Estados aindw não dotados de· instituições dessa natureza.
,
§ 1•. Jl;ntre os estabelec·imentos .a montar, nas condicões
.acima indicadas deverão ser .comprelrllndidos:
· Uma fazenda de produccão de sementes seleccionadas, de
àlgodiiot em cada um dos Estados do Ceará, Piaúhi, Rio
Grande do .Norte, Alagôas e Pernambuco; ·
TJma estação experimental ou campo experimental do
fumo no Eslado de Goyaz;
·
Uma estação para a cultura e beneficiamento de cacau
. em. Cametá, no FJstado do Pará;
·. '
Tim· campo de sementes no Estado ·de Ma tio· Grosso ··o
outro no sul do Estado da Santa Catharina;
Uma escola de lacticinios cm. um dos centros pastoris
do Esl ado da Bahia, moderada no estabeleciment.o similar
existente na Estação de Sitio, Estado de ·Minas, e dotada dos
campos e ipstallações necessarias á criMão de vaccas lei-·
teiras;
·
·
.
,.
Urna escola do lncticinios, nas mesmas. condições da an• ·
.
terior, no Estado de Santa CatMrina;
. Uma estação de monta em cada um dos municípios de
1 Pocont\ c Santo· Antonio do Rio Abaixo, no· Estado de Matto
Grosso;
..
.
.
Um patronato ngricola em Santo Antonio do Madeira ou
·
Guajará-Mlrlm, no mesmo Estado;
··
·
· •.
Um patronato agrícola em Itabuna e outro em Feira de
Sant' Anna, no Estado da Bahia, outi'O em SanLa Catharina,
outro em Alagôas e outro na villa ·de Tamandaré, municlplo
do Rio Formoso, .Estado de Pernambuco, sendo utilizados
para esse fim os cdlficios do antigo lazareto do mesmo nome.
§ 2•. Para os fins acima indicados e para occol'l'er ás das-.
pesa~ com o prosegulmento das obras do installação rlo Centro
.Agrícola do Cleveland, no Oyapook; com a transferenoia da
•

;

•
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Eslacão Geral de Experimenlncão de Escada, no Estado de
Pernambuco, e do Aprendizado Agrícola de S. Francisco, no
Estado da Bnh ia, ·para pontos mats convenientes dos mesmos
·- Estados, em terras ria União ou quCJ ·lhe 'fot·em doadas para.
, esse fim; e para complcl.ar as construcções e installações do
Put.r'onal.o Agric.ola "Casa dos Ot.t.oni ", no Serro, e da Escola
de Lact.iciniu;; rle Barbacena (Estação de Sil.io), poderá o üo- ·
vcrno, dentro dos recursos do Thesomo, abrir os credit.os que
for~m neccssarios.
Ao art.igo ... "E'. o Governo autorizado" do projecto que
fixt\ a despe~a do 1\finisterio da Agrjcullura, Industria e Com~
mercio para o exercício de 1923, accrescentc-se ci seguinte:
A conceder 'tí Companhia Brasileira de Petroleo, durante
n prazo de cinco annos ·da dul.a do regislro da concessão pelo
1~rihunal do Conlas, o direito· exclusivo de proceder ás pesquizas ncce:;sal'ias á descoberta de ,iazidas do petroleo e seus
derivados. no sull-st\lo cla·s f.erras rle que a dila companhia
fôr, ou vier a .sm•-._ces~ionaria, arrcndalaria ou proprictaria e
no sub-sólo das terras de dominio da União, cuja situação e
área. serão determinadas pelo Governo. .
· ·
§~1·. No caso rle descoberta pela flompunllia Brasileira de
Pef.rolco, dentro dessfl prazo. de jazidas de petr()leo ou de seus
derivados, ser-lhe-á concedido ou á cmnreza .por ella orgs.nizada,. ou della cessionaria, o direito exclusivo durante o
prazo de cincoent.a: annos, contados da data da descoberta das
,jazidas, de, explorar a industria extractiva-de pctroleo e de
seus derivados no -sub-sólo das propriedades acima mencionadas, ficando consideradas como reservas, pa-ra garantia do .
caoital empregado nas pesquisas e·na exploração da industria.
de potroleo e de seus derivados, as jazidas porventura exis.,.
tentes nil 'Suh-stílo dos terrenos de sua ·propriedade, daquelles
de que a companhia é ou v~nha a ser concessionaria ou ar:.
renrlataria c no suh-sólo de uma determinada área dds terrenos do domínio da União, circumvizinhos elas jazidas descóhertas pela companhia.
·
§ 2". Além dos favores mencionados na lei ri. 4.265, de
15 de janeiro de 1921, a companhia terá concessão para o
seguinte: .
·' a.) installar e explora·r linhas de tubos de distribuioão
dentro do paiz e pará os pont:os de embarque para exportnoão;
IJ) direito de desapropriação na fórma das leis vigentes
para cumprimento das obras que tiver de fazer em virtude
. do. concessão que lhe· é dada;
c) isenção de direitos de importação e ,expediente para.
os machinismos e matnriaes nocessarios ás pesquisas, explora~iio dd petroleo e ~cus derivados, e á const.rucção e custeio
de suas ~usinas de refinação que ficarão igualmente isentas
. de quaesquer taxas 011 impostos federaes existentes ou que
venham a existir lançados sobre estabelecimentos similares,
durante'O prazo de 50 annos, contado do inicio do seu i'tmc- .
ciouamento.
· § 3•. Ficarão · compet.inclo t\ concessionaria as seguintes
obJ•ig·acões :
.
·
a) montar, deulro do paiz, uma vez descobertas jazidas· ·-ele pet.roloo, ou seus derivados erri quantidade commerc!almonte remuneradora, uma usina do refinação;
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.
ú) a .rni.J·es·nr uo Gorerno .Fedt>t•al, sem onus de C8Jl!•cic
nlg'UJIIa paJ•a este, u parte nunca inferior a 5 'ln rios lucros
Jiquidos da nxploraoão do petroluo o .oeus dori\'ados, nns
lct'J'Cll"~ rln dnu)inio riu Uniíio, que 1'1ll' rsl i pularia no cnnl.t•acLo que ·a eoncl•ssional'ia. sm·ü obrigaria a assignnr com o
.Gm·e!'llo para g·osar das vnnlag-1ms t•slalnida;; nas rlispnsif'iícs
nnterio1·e~:
. .
·
.
.
· . c) su.ioilnr-se :ís· mullas que llw !'orem impostas por
falta r'e cumprimento ele qualquer do suas ollrig·acõcs. Essas
;multas serão de. mw a cinco contos de rf\is, sr.~run!lo a g.ra- .
yiclarlr da faliu,· n rln. rlollro nas reincirlcnciail,
··
·

N.

·•·

li

,\crl'!'SCenle-sc onrl•! conrif't':
Al'i.
,\' pJ•inll'ira r!mpri!ZH filie s11 iÍJsl.all:n: paJ•n !ornar .
'effPclira a npplica()ão da anin~rn (l\lonll'ichaJ'fiía al'll11!'escrnce8choll.) e outros rrgel.aes amnzonico;; á prorlnccão inrluslrinl
de p(,lpn e rle papel, 1:ícn n GovrJ•no nutorizurlo a roncr.drr os
srguJllte;; favo,·e,;:
.
··
o) Jlr.rmis:;üo para ul.iliznr-se da :minga r outros. Ye:wd.aPs exisl enU!s· om tl,!'rrnos de ÚJarinhn·;
.
/i) .Jlrl'!Ob.o[io IJUI'a apl'O\'(•Í[UJlll.'.llfO da I'S!WCil) lllÍilúl':lJOgiC:l denominada 1ilomusite (lií-sulf::lo ·de ferro prismatico)·
que exi~la l'lll ICI'l'NlO~ lln União;
·
C)_ fll•~p:JCIJO JiVJ'C d1) Ílll[lQ~[O;; :llhJ,11lCÍrns r)os TIJUCliÍllÍ~-.
mos e maleri:H!i< IJUC importar p:rra in~talla·ção ria fabrica ·
proprinmrni.Q dila e seus annex·os, taes como: usinas de gaz
sulfuroso r ri e. cnxflfre, do soda causl.ica, de a·lvojadores ·chimicos n olcclro-chimiros ele geh1·t,!na c amtlogos;
.
ri) .istHiç1ío, pelo p1;nzo de 15 annos, de todos os onus fe- ·
c!Ílt•aes; Cl'e!Jdo~ r a cr·r.m·. que gi·nvam ou vliu!J.am 1\ grnrar a
exporl n~fio de plilpu, papel c seus del'ivados.
~ '·. ·§
A conces~ão dcss~s J'arorcs sú se tornnr:i effectiva
'si n · cmrn·cr.a que se propuzcl' :;t olllel-os pt•ovar que dispõe
de recursos lcclmicos c finnnceil'os que a habilitom ·a ·explorar a nova inrlustria do modo proveit.o3o para o pn:iz •.

N. 7
.Arl.
Fi~a o GoY!!l'IIO aulo!'izado a nltemr o' regula;ni:mto ria Escola Superior dr Agl'icuUura ·e. 1\Tedicina· Vülo~

riluwin, p:wa o fim. elo I.J•ansfm•mnti. u·iseu CUI'SO cle·.vct.eri- ·
1· JHu·in. ~upprimimlo curJ,iiras on ndápl.aJ1dfl·-a~ ;\" ftJSão (!0111 ·a.
actual· E~cnln elo Vel.erinarin do Ext•J•oilo, rm c.n.ins inslaOneõcs, inclu;;ivç o llospilnl de Yof.crinm•in, passarà a•.funccionn;;, ,.,,cchcndo nos anno., cnJ'!'nspondent.es os rcspocl n·os nlumiío;;, mantendo n mclll';;o do cnfl'l'llli!ÍI'os ,vl\I.Cl'lllnl'ios c um
(Jc forraclnrr~ I! nhriganf!o-Br. os -sens pror~,;;Hl!'O~ rlo clinica
no seJ•viço clínico do reforir.lo Hospilnl· de' YetcrinoJ•in que
lhe será íncorpornclo, nb!'inclo-:;e os .ct'i!di!os ou l~1odificungo-os de accõrdo com n· presente nltcracuo.
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N. 8
Acerc~cenle-~c ende convier:
F_icn -.-n Podrr .Ex~cutivo. anlrwiwrln n cr~nr n Con;:eJhn
:
St~p~r10r r)o Cnn~mcrc10 e da Inclu~trin. c<0h a ]lt'esidenr-ia do
l\Iuuslr~ da Agrtcnlluru. Tnrlustl•i::i e Cl)mtnercio, corno nrgão
~on;:ulllyo dos pnrlrrrs puhlicos rm assumplos r.:.nmmerciaes e
mdmfrtnc;:, podnndo pa·ra isso r.xperlit•. 'n;; nrce,1;mrios regulamrnlo:<.

'· ...

N. D
Al'i.
Fie·a ·o Podnr Execulivn nul.oriz!Hio .a incr.nlivnr
inrlu;;f.l'ias _rio carvão .r do t'el'l'o. podendo auxiliar as omp_rezas que mmrram o carvão ·r pralic'lm n siclerurgi~ r.xclu·
~tyamr.nit' con: O> minrdos e comhu;;tivris nacionacs c rnér-.
gm hydro-clnclt•ica, conce~lendo-lhrs. a]t;ll1 d~~ favores e~ln
hclt:>cirlos na lri rir .\linas em vigot• (deáelo n. ·15.211. do 28
de de?.cmiJrn rir 1!l:?'l), -os rspt:>ciae• cru e sr contt!m nos rlrcrcl.os
n·s. 12.043 i1 12.!lH, dr. ~o rir marro rir l:ltS.
·
.
Pa·PnJ:\'l'ií'pho unico. Para lnl l'im gão pporo~a;l·.i~ m; prazos rm '{igo_r rio~ i.leCl'rln:< ·12.01~ r ··l:?'.!lH, tle ciO dr marr.o
rle 19JR; rltmmlr n rxr'rcicio rir Hl2:J. fic:mdiJ o Porlcr Exa· ·.
cul.ivo,aul.ot;izarln, Ít abrir og nrcllgsarios CPedif.o.'l.
· At•l..
Fica nul.t•osim o Pnrler EX•1CttU\'o aulori1.arln a
concNlrr, rm YCY. rios rsprr.sLimos a qur. n•) r·r.f,>rr.m n.quellr.s
r],>crriM, · fi. gntmtl ia rir .illJ'o.~. prw Jll'li'l.il não rxcN!t]ni c de
f.ririla annos. ;í;; cm]wez:Js on. companhias -11.1::' sc·con;;l.iluit'am .
para o fim de l'lXf•lnrat· no pniz. sem -privilegio. a inrlüsll'ia ·
siclcrltl'gica e qnr. acceil.a•rcm o cpmpromh:~o r),) fahricflr.ilo rle .
trilhos IJ rio mal.rrial para a snpr.t·slt•ucl.u••a mrlnl.li·ia rle vial.)ão ferrra. r ainrla elo matnrinl hrllico dr f!lt·J o. novrrno houver neccissirlnrlc;
. Essas comí•anltias empregarão. minerios ú comhml.i\•eis
na cionaes :
'
'
~n) nn• rerlucr.iío rio minrl'in rmiii'rgnrão rlo prcfr.rencia o
<• coke" nacional. Porlt)riío tnmhcm go;;:n· rio> mo~mn~ fnvorc~
ns falwica~ qur, emprogar0m r.nrrgia. hydro-rlcctl;i.~a a cm•vfio
.do." rnndch•a, dr~ilr. que ;;e olwignr.m L'.O rrillanl.i•.l •la:> fio·
·a~

--r0sfns: . .

_ _

_

.

__

b) na convm•siio rio gu;;a cm aco get•;\ tn•cfct'J\'r.l o ern·

prego ;ln .r.spon.ia ri~ fet't'o, pn·ra r.vil.ar n t>llC::tl'r.cimeolo do
forro wllto ou ~ltccnln~ geralmr.nlr ttsnrln nrssn opm·acão.
. § 1". A gnranl in flt1 .im•n;; não exet1rlrt•;\ rJ,. 7 l/2 % ao
nnno. sni•J'i.' o capital cl'f'Pctiv:unr.nle r.tnlll'N;:IIIo •m soht•e parle
dcssr. mesmo capilal.. · ·
.•
S 2". O nuver-110. cslalmlpccl'IÍ no:; rônll'nclns ns con,JJ~·ocs
qtw :iulgllt'. tH'cr?ss;H·ia;; :\ rffieit•nlr fi;;cali:~atn0. P nr.ll•!S ri~~
f.ormituu·;\ as cnnflieiírs de orcupnr;.in lcmpnJ'<IPI~, rncampnean
·
•
c rrsgnlr rins l'nlll'irns.
~ .1" . Nt~n 1111 ma lrnns i' L• t·cnc ia iln.> cnn Ira cIos por! •'r a sr. r
•
ft•il.a: n·p1ls a cr.s;meiío dn rc:::imen dn g-aJ•nnlia rlc jm·t~g, ~n
mesmo rltvlu n desis(rncia r],,;;l.n Jlnt' .ln\gadn rlri<J)I'C(•ssarta.
sem que o Governo se,in indcmniznrlo elas llllllo~·ta~ctas adenn~
taõas e- de outras resultnrites dos ft1YoNs r.o~ced1dos.

'

'

'•

' '< •••
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'
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N. 10
Accrcsccnle~so

ao urí. 4", in fine.:
Ficam, tambcm, revigorados .os'' saldos d08 credltos abertoA cm Yirtude dos decretos ns. l. ~. 78!l o 15.808 do 8 o 9
do novembro ele 1922, e 15.800, rle 15 de novpmbr'o do 1022.'

l'l· H
Accr,escente-sc ond1l convier:
· Fica o Governo autorizado a abrir o credito do '42 :SOO$,
pnra aL/.ender ás despozas da• sub~consignnção ·• Vesttiario, ali-.
mentac.ão. de alumn~e. trem de .cozin_!1a, etc.", da consignaçií.o.
"Aprcndu~ados · Agr1colas ", da verba 16' -- Ensino Agrono. mico, do orçamento do 1922, realizadas pelos Aprendizados
Agrícola de S.• Francisco c .Toazeiro, no Estudo da Babia,
Sat.uba, cm Alagôas, · e S. Luiz de Missões; no Rio Grande dO:
Sul.
··
N. ,,:12

Verba :!9•:

··-·

Accresccnte-~o. no Serviço de Protecção a~:~s Indios, dopois do n. 69, o seguinte: "10 - Francisco de Dorja Man·
dncartí de Araujo, Inspector, 9:600$000.".

N. i3

Onde se diz-: 13 encarregados de Est~ção de Monta, digase: 13 directores de Esta cão de Monta, com· o ordenado mensal
de 800$, devendo ser aproveitados para occupnrem, offect.ivamente, esses cargos, os actuaes encarregados, qno .in o desempenham ha t.res annos.
N. :14

Verba 4• - J.nrdim Botanico:
·No t.itulo Ir - " Pessoal variava! "
'dot.n()1ío de 250:000$ do orçamento actual..
~

'

'

N. t5
.• . .
Accrr.scont.c-se onde convier:
Fica o Poder Executivo autorizado a nllquirir ~ementes,
mnchinns ngricoJ.as, adubos e insecticichs o cedei-os pelo preço
do cuRto nos· ngricnlf.ores, podendo 'Para t'~sc. fim abrir cre.ditos até a import.anéia de 1. 000 :000$, o npplicar ·o producfà
rins venàns cm novas ocquisicões.
. ,

N. :16

Vorbn 5• - Serviço . do Inspecção· o Fomento
Agrlcolus!
.
Na consignacão "I)cRsoal oxl:rnnumcrln•Io, rir..", cnde se
diz: "previstos nns suh-consignacõcs ~· n !i', '.diga-se: "pxe-- ,..
vis los nas sub~consignnoíics 3•, 4' o 5• " ..
~

.'
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:.
~o " Material'", ..3" sub-con~ignaclio, - supprimaJm-se as
.segumtes pal!IVras : 1O:000$ para pagamento da gratificação,
.comprehe!lden.do um mestre, um machinista, um fúguista e
dous marmheJros.
N. 17

Verbw 5' - Serviço de Inspecção e Fomento Agricolas:
'rranslirarn-sc para a sub~consignacão " Compra, conser;vacão o concerto, etc." as imporlancias seguintes:
;No "Pessoal", consignação "III - Para pagamento do pessoal extraordinario, otc. ". . . . 20:000$000
-;No " Material", sub-consignnoão "4" - Obras
.,. ·de conservação, etc." ..... ,.. . . . . .. .. . . .. . 80.:000$000
N. 18.

Verba 5' - Serviço de Inspeqçiio e Pomento Agrícolas:
No "Material ":
2' ·sub-consignacão: ·Em vez de " Ob.iectos de expédiente,
inclusive acquisicão e c~mservacão de .~achinas de escrever.",
diga-se: ·~Objectos de expediente e de desenho e acquisicão c
conservação de machinas de escrever e de calcular".
·. · a• sub-ccinsignacão: " Compra, conservação, etc.", depois
.das pwlavras " acquisicão o conservação de moveis ", acores•Çente~se: "e. de material photographico"
.
· No "Pessoal":
Cons.ignação: " I - Directoria ", onde se diz: "Gra.Ufi'cacão ao 1• official que servir de secretario, a·.000$000 ", di~
lga-se, em vez de 3:000$. 3:600$, !I em vez de 325:800$,
~26:400$000."

'

N. 19

.
Verba 5• - No titulo " Material", 5• sub-consignação,
supprimam-se nó item I - as palavras· finaes ru. começar de
....à pava ·o serviço de cooperacüo ". e. ac~rescente-se, _depois do
item II, o seguinte: " III e 10 sorv:ço. de. cooporacuo com os
agricultores de· trigo, juta o Ol.!tras culturas novas, nos termos·
do capitulo V. do regulamento . appruvndo pelo decreto nu_
..mero 14.184, do 26 de: maio do 1920 ".
N. 20

Verba 13' -· Serviço de informações:
No " Pessoal " -· em vez de " 1 porteiro", diga-se " 1 por~eiro-oontinuo ".
·
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N. 21
Ye!•lta 1ü" - .Bn.,;i no ug'1'unom i.:lo:
i\'u Ülulu H -· ,\JH'enf.li1-adoiJ agl'ico:as
" Malet·iul " ~
·lrnnsfira-sn du i' para a li" sub-con.;;igna~'ãu a impol'lunciti
ele :30:000$, dclluzitla. d11 de '100 :000~, partt l'Cl'OI'"lll'
U da
'
'.
70)000$ f.lcssu ultima sub-consignacão,
N. ·22.

.VcrlJa-

22' - . . SubvenÇões c ·auxílios:
.
Consignnc;ão V - depois rla pa•lnvra "Jlar;i" r.ccrcscen•

tem-se as seguinl cs: "com a Escola I.ivre de

J~ngenharia d~

Pcrnamlmco. com o Iuslilulo .Polyledmieo ela :Ballia " c· SUl)•
primam-se a:; pal!!\'ril,~: - "flccifc" o '' Bahia• ",

N. 23

Onde convier:
I;' ica o Governo autorizado:
' '
o.) a promo\·c1· a cwganiza~üo de ()uútilés permanentes dd
ulgoclão, cm cada Estado produclor. composlo ele funccionurio~
fedet·acs c esladoa·cs rlo ~ot·vi(;o do :\lguclão, por sei~ repre-.
scntanlc~ tio comme1·cin, da agl'iculllll'a, da industria c do·
COilllllf.'l'ilÍO do nlgorJão O JlOl' lan/OS lllCnlbi'O:S mais· qUaU[OS
os mu11icipio:; algodoeiro;;;
'
IJ) n reconhecer c·;:sos eom.iltis como corpo,; conwlli\'O~
pam todos os assumptos all.inontes no doscnvolvimeulo c l,llc ..
lhoramento ela cullura elo algodão nos Esi,ado,;;
c) a promover n· J'ederacão dcss1J:l Cumilés, f.ondo na So'·
ciotladn ,Nncional do ;\gricull.w·a uma rornmissão rcprcscnla.o
tiya dos mesmos.
·
'
_1•

·

N. 24
Fica o ÇiiWí!l'llO aul.urizaao n abt·ir o crcdilo llc· 13 :7G0$301)
Jlara allendCt'. ao pa-gamento rlos (JebiLos prtwonicnl.es de ·for..;
nccimenlm; Joilos pela firma Moreno Bo.rlido & -Comp., cn1
1018 c 1920, em Jli'OVcilo do Jlosto :J!~xpet•imenlal de \'(•lcrinaria cm Porto Alegre, os quaes rlei.ll:t•:nm cm· tempo üo sel'
vagos, por havot• sido annullado o ct•Niilo llo 100:000$ da·
Yorba H" rli;;tt•illuido opportunamnnlo á Delegaci;\ Fiscal nQ
·llio Oram! e 11 mais 12:132$200 vara pngnmonlo á 1nesma
· fh·ma• e outros, pt•ovenienl.e de .fornecimeul0~ feitos cm Hl20
:í Escoln Superior rle Agricnllm·u e 1\!edicinn Vetorinarili,.
cujas contas se nch:1m no minislerio, o não podem Sl'l' }lagn~
pot• fall.n· do Wl'ha.

N. 25
Fica o Gn\'OI'Illl auloriznlln w .onlt•at' em accôrdo com o
(iowrno do Rio Cirande do l'ú11·lo ·c. com a Lign. elo l~nsino

dn~uclle Estado rnm1 o fim rle rli1r mniOI' llcsonvolvimonlo n(}
cn~ino H!l'l'Onomico ·du· J~;;coln Dome$/,icn. flc :\'n•ful o crc:u• lllfl'

cm•q comtllcmenlm· llcslinado á i'orrtinc;lio de

prqfe~~Qr:g; !J§•

,·

\
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pecializadns nu •!n~inu dome~lil:o fe1uinintl, podendo pnra l.ul
fim uvuca;• a dil;l' Escola ;í União e al>:'it• os créditos nece:;~a ....
t•io~ 1í execu~;1o dessa medida ••

N. 2G
· • ·Ad.
.Fica o. I1 oder Exccul.ii'O aul.ori~.ado a incentivm.•·
its imlustl'ius do carvão c tlu ferro, pudendo auxiliar as cm~
prezu~ que minéram. o cm•vão e praticám a siderurgia. exclu·
sivamenl.e com os minerios c cornbusLiveis nacionaes c c·ncr..: ·
gia ·hylh-o-eleelrica, concedcndo-llles, além dos favores cstabelecidoR na ·lei de mina.• em vigol' (decreto n. 15.211, ele 28
de dezembro de 1021), os eo<Jinciaes qufJ· ;;e cont.ecm nos de.:
creLO$ ns. 12. !)~ 3 e 12. OH, [Je 30 de' marco de J!H 8.
.
J>aragrapho unico. llarw tal ·fim siío IH'orogarlos o;; pra~
· zos em vigor dos decretos ns. 12.943 e 12. 9-H, de 30 .tJe. mar·(.'ó
de HJJ 8.• dur,ante o exer·cicio de 1923, ficando o Poder- l~xO:
ecutivo autorizado a ahr·ir• ·os necessar·íos cr·edilos.
Art.
Fica, oul.l'O~illl, o_ Poi.ler Execulivo autorizado a
. conceder, em vez dus ernpreslimos a quCJ se referem a·quclles
decretos, a garanl ia de .iuros, por prazo n;1o excedente ele 30
annos, ris. cmprer.ns ou companhi:is que se cnnslil.uir·em pnrt~
o finr de •Jxplorat· no paíz. sem privileg·io, a inrlu~Lria sidc· .
r•urgic;~ o quo acceitar·ern· o comprombso de ~aln•icaeãõ · do
trilho: o do material pum a supersl.t•uclurn mef.alliétt da via~ >
ção ferroa ainda do material bell iêo de que o Governo tenh~
nccc>sidalle.
Essa·s comtlanltias omiíregnrão minerios c comlJu3livei&
uacionacs :
.
a) . na reducção do n.lincrio qmprcgarã(l-diJ JH'cferencia ·q
coko ·nacional. l'odorão l.amlwm gosar dos mesmos favores as
fabricas que emprcgueni energia hydro-clecl!'ica··e cat·vão dei
macleir·a. llcRclo que se obrig·uern ao replantio du·;; i'lorestn~;
li) na conversão do gusa em ac.o (5Ct'iÍ pt·efel'ivcl o cm~
prego .da esponja de ferro, par;\ eviLar o cqcaroCi'llC!ÜO dçi
ferro vel11o ou sutcrula, s·et:ill_menlü usado nessa• oper·açãn.
§ 1." A S'tLranLiw de juros n;io cxccderti de 7 1/2 'lo aii
anno sobre o capital effecLivnmenlc en1pregndo ou sobre parl~
desse mesmo canilal.
.
§ 2." O Governo estabi!leceJ•á nos conl.r·nctos as conlli~iici~
que· ,iulgm• nc!Je8sarias ~ (d'ficient.c fiscalizn~~o o nel\es de ..
terminnrft as condições de occupa~·ãO tcmpornrin, encampa:..
~ão c resga_le das fabricas,.
. .
. . __ _
§ '3;" Nenhuma translcrencHl' do ·contracto po.-Jor:l ser·
feil.a, após a cessação rlo t•cgimen de gamnlia <1\l. juros, ·ou,
mesmo cinda a dcsislencia clcsln, por ,iulgndw dcsthJCessu~·ia,
wn que o Gowr·no se)tt indcmnizarlo elas iri1portan:--ias adq ..
.antadus e dç outra~ re~ullm~l es do;; .J:avores couccdHlos. .~

c

I

I
•

I

N. 27

~10

Onde conYlor:
Al'L . Fiell' o Potl,cr l~xccul.iYo autorizado n construi{
Jocul que julgat· mni§ co_nyc!licplo, uma uzintt fiicjqr~!l'gicn

"
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que demonstre as vantagens economicas do uso exclusivo do
··minerio o do carvão nacionaos.
§ 1.' A usina constará de um forno de coke melallurgico com aproveitamento dos ·sub-productos; de um forno
allo para gusa o de uma officina completa de fabricação de
aco e laminação, além de pequena fabric11 de cimento de escorias.
,
•·
. § 2." Os artefactós produzidos, afóra os communs de typos commerciaes, serão principalmente destinados ao ...{luppri,mento dO!! caminhos de ferro: eixos, rodas, aros, engates,
freios, ele.
.
§ 3. • A usina será mqntida exclusivamente com o produelo da vendru dos materiaes nella fabricados, depositando
a importancia das suas rendas 'no Banco do Brasi.l, ·e recolhendo trimensalmente os respectivos saldos ao Thesouro Nacional.
· Art. · Conseguida. a demonstração w que se propõe a •
.Usina, e que deve res.altar de uma escrlpturacão technica especial e minuciosa de todas as operações alli executadas, poderá o Governo aTrendnr ou vendei-a a particulares, sobre a
· base do custo real da sva installação, e de suas rendas •. ·
•
§ 1." O Governo providenciará par!ll que a. marcha economica da usina, apezar de sua natureza commercial, tenha
a fiscalizac.ão frequente da sua escripturaõiío e das dive.rsas
Pperações, exercida pelos orgãos competentes da contabilldade
. publica .
.
-· ·
.
·
§ 2.• Os empregados e operarias admittidos especialmente aos serviços da usinru não terão de modo algum os
~ireHos de funccionnrios pub!.icos.

..
•

•

N. 28

Onde convier:
Verba 25•:
Supprima-so na sub-conslgnacão 2', titulo Il "Pessoal
variavel e serviços extraordinarios ", a importancia de róis
54 :300$ (cincoentw é quatro contos e tresentos mil ré is) e
transfira-se para a verba Material, sub::-éonsignação 1• " Ob. Jactos de expediente, etc. " ·
-.
.
,/

,/

N. 29

Fica o Governo autorizado:
,(:conceder un1 premio de animação de 30 contos· de réls
·ao fabricante que apresentar dentro do prazo de seis mezes
·o melhor Lypo do npparcllio de expurgo de sementes de algodão, sob· .a accão· do ar quente, e com a captw~lndo diariu
.· para tratar de 2 a 30 toneladas, segundo as conclusues da Con·ferencia lnlernncionnl Algodoeira e n•s instruccõcs formuladas ·
pelo Serviço elo Algodão; podendo, para esse fim, se1• aberto o

••

~ecessnrio cr~dito.

N. 30.

:VeL·ba 22• - Subvenções e auxílios.

"

I

.,

\,

S21

""a

ut·g·ani~a 1.'ãu

/

~uppt·imatn-~o

\'li -

'

tieguiu!c~

u:;
·;

.
'
· liu;;:
,/'
. ..
N ,'. ·Í·i., Colit.•,;io... Gietw:•n'te 't:alda~, en1 Nnl':a"l' ,
, , · ·re t h, Htl.IJ i a . . . . . . . . . . .
.
. N. 48. ]~,;cola du Coumwt·ciu, de Vii:Lól·ia . .

auxi-

'

8:500$000
10:200$00Q .

N •. :H

·-.

-·

Ver lia f.5·!. ·-· Scn·i~u de l'rol.ect.ão aos Iudios· ..
Nu "l'essoal ", cuil~ig·tliu;ão III - suiJ-con,;igmu;ão 2•, cin ·
·.vez ti1J ' ''25"' tligr-sc·
H•Jl "· . • . • ·
.
. :.·
·~
. '
.., , .
. -Nú •! Matct·ial-"- 2" ~uiJ-cohsig·na0ãf), IJ!ll.Vcz de "25"·- ·
iti~a-SÍl; "UÍIS 31 'a·clua·es "; !'lll \'f!Z"de '' soi.fl ", 'rliga-sc; "dez";
.bmv,er. rJn:·•·qüalt·n·:·; na do Pará, diga-se: "l.l'f)S "·; em Vc7.·de
·. ~·:qunlhl "·na· tlo·Ptwauá. ,úig·a-sc: ,. ~eis"; em vez de· ·• seis" ·nit
de Má !to Grosso, dh:·a-s'ê: ''o ii. o", o accresccnlo-~o n seguinll\: .
... ·• ou com' ti substituição iltJsse;; por outros pu:;lü~, de accôrdo
coln as conveniencia·s do set·vif:IJ".
·
··
' •·'"' . . '
' .' . ''
.
·~

..

,.

·,,

-· ..

...
I

.'

•

'

N; 32

...

Ycwba.: tu". '-'·Ohservt~loriti.Nuç)!'naL · .. :
.. .
. . . ~lalet'JaJ·- Na~ 1'. sub-constgna·çao, augm9nlc-so a ·Impúl'•
tancta do 12 ;000$ o d1ga-se. em -vez de "rmhhcacües u ..:.. o se·
• ~uinfó.: •: publicac.ão do Annuario c do Boletim magnetico ·dei

.- i: •.

outro~

,l)bse.,;\'a·!orio
o
-·
.
'

'

'

Onde convier:
..

., '.

'

"·. .. .,-.

:'. ·_ · · . . .. ·

.

'

··
.

'•.

. •

'

'

.· .......... '
. ,.

.N_; 33
/'.

'

.:

.

.

'.

'

Arl.. ·. Goulinuam em· yigor_os· süldos

.

~

.

"·

. -....
..
_. ...
. - ,•
... : -::·..

'

.

tln~ Cl'f!dilo~ dr~

/ _5q :000$, cuâa mú; da. 'verba ?2' - " Snpven(.'õe~ e A.uxilios ",
n. ,VII (para os f.l.'uhalh'os rio 2" . Congrcsõo Amerwano UI}
E,xpansão, ".Econn!Ílica ·o ~~1~ino Gnrilmerc·ial 'do· llio 1le ·;ra-

·

...

~.

lich·o. cin 102.:!) di1~ ·exrlrcicios dfl· 1921 e Hl22 ·e bem ·assim.
o al't. 1Oü. Jcl>J·n: :/I da IeLií. .1 .: 555, de W dn· ai;·osl o de ·1!)22.

rd'irn. 'rle. Sül'f!lll. appllcuflos tí execução das I'I!SnlucõPs dcs~o .
·cong·t·e:;sn,' pJ:epaJ•o ú. illlPJ'f.•>são do;; seus :.unnrw,; r! l.ruhalhns
Jll'Cjl!ll'Ulorios do- a· -CC:tlBTPõi\0 Amcr·icano flfl Exp!Ul~ÜII :Eco. nomica .. e Ensilio Gomnwi\cial, u ren·lizaJ·-sr crn Washington:

·:.~

-:.

·ern · 1!12·-1. mantida a l't•iincJnia ,'tdeS·I'Hilhiea o pr:istal para a
·•

l'Íll')ICCI. iva' ,,C(ll'i'I.'SfiO!ldencia.

.

.

.

'

'

,..

nnno~~dc

·

effccf.ivo exeJ•ciciô no. mugis-

·

'

-I'-''· :'\UI /'

I,

N. 34

, · Nn "MalnJ•inl: J'i'IHIÍI-"'' a :10" r'l :l" ~ub-cnnsigna(!ãn. qué
í'kaJ•ú assim rPrligirla :· "Ol'l'icina~ r .cnm«lt'\'aeiin rl11 mar.llinns .
. n appnrelho,; do~ galliJlfoi.Ps" -.., cnm n err.iililn daR dnas ~uhctlu~ig·mwúl.';;, islo 1\, S:000$000; .
· 'l'I'tllisf}J•a-;;·,. tia· li~ pa!'n n J !" wh-eon,;ig·naQ;in, que [la~
.so'u ti ser I O". ~uli-cons ig·na~'fto,
. a i!npori!Jll\:ia dg 18 :,000$, ft~

~.

. '•

;··'.

:·v,!l'lla 12" .:_ E~r.i1ln. de 1\!inas.
.. _
· Nn Jellrn ti) ,.- ·ctir~'r ele Eilgmrhut•ia rj,) mina~ o civil
. ." Po:-;~o~ll " - . CoJI~ig:tw·~.ãn - '.~··I ,, ·~ nccJ·escr.nl.crn-se l't!i:-;
lt:250$, na con~i!llHlf;fio· '' Gi·tÍril'icaÇfio adilicional a hHtles que

éoJrl.am. mais de 10

.,

,.
.

.,.

t;~i·io

I,

.

'

~

21

...

'

I
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cando esta assim redigida: " Obra•s .de conserva~o, adapta~
()fio e ampllaolio do editfcio ";
·
. · .·
Na lettra b) - Curso de chimica industdal - "J'IIaiAI·
rial ". - aocrescente-se, no linal; . os. -aejruintes . dizeres : " ln- _
cluaive obras para o .séu funcoiQqame~to ", ·
·
· · N.

85

-.
:Verba 22.' - ·Subvenoõea e Au:dlfoa: ·
. ' . •,.,
Sübstitua-se a redacollo. n. VI, pel~ ae111inte: .
.. '· " Subvenolio áos cursos de uieoanio. pratloa que Jt te~
nbam firmado aooOrdos com oJ\Iinlsterlo ,da ..AFicultu~ ou
que os firmarem durante o exeroloio desta lei, observadas lll
inst:ucolies que baixaram com a .portaria,de; 18 de o~~oat.o .dtC
U112 e auxilias aos Campos Experlrnentaea de ale®l d~ .
turado "•·····
· ' .. ...
·
·
··N.aa··.·
_,.., · ·'•

,

.

..

- . Verba ·5• - Servico de InspeooAo ·e .FOmento Aarlcoluiu. Pessoal ..:... I - Directoria.
·
. ··,,
·
~onde 1e diz:- ·.
- .
i primeiros- offiolaea .... ,·; .... ~:·eoot ai80o··· 88:80of00tf' .·
GraUtiaaollo ao t • ottiolal que
. .· . . .
.
.
. . . servir de secretario ~. ;... ; ...... · ,·; .: • ~ .. 3.:6=000 .
· t secretario ..... : • ~ .... , .• ; , . s·:oooe. i :OOOf · ta :oo OOQ •.
3. primeiros· offJciaes - •.• ; .. ; , .. o:60ot 2 :soo•. S5 :li OOQ. E acoresoente~se. onde _convier:
. . .-·
'.
. '
Art.
Fica supprimido na Direotot•iá. do Servlco de ln.. ·
• , . . speoolo ·e .Fomento . ~ioolas, um !orar· de · primeiro oftiolal
e supprimida Igualmente à gratltloaollo. annual de 3 :eooe ao
primeil,'o ·otticlal que servir de secretario,· cuJas áttrlbutoGea
puaam w ser exercidas pelo Secretario, nomeado 'dentre "
aotuael quatro
prime~ros otnolaes.
, .
·
·· ·
.
-.
.. .
.-·'
'.

'

'

.

:._ .'

. -- ·•·

'

· .. ·Accresoenta onde oàn~ier:
r
. ,. .. · / ·- .
' · Art: · · Continuam ·em'~igor. aij diaposlo6e~ c~natàntes do· · . : · ·
art. 99,ns. 3, 8, 1.0 n'12, u, 15,.16,:t9o20dl\lei n. 4.5156, "
de 10 de agosto àe 1922, bem assim·os:.seus arte. 1,02, to·4,.tOS, ·.. · · ·
lettra a, 109,, Ui, H3, H8 e 12t. ... •· ·, . .
.
.
:·
··..

N.88

... :

·-

Aocresoente-se ondeoonvler:
.
Art. ·Ficw revi(orado, durante a .vlsencla dá preilentií
lei, o dispositivo' do art, 28, III, da _lei n. 3.991, de ~ de Ja.,
nelro de 1920. .
·
·
,

r,

N.- 89 . .

.d. · >, ...

Aocresõente-se ·onde convier:. , ' ,... :!. .''
Art. - Continuam em vigor o art. 47, têtiras a, b i;·,.,
,, !! !zy !!.rtª • .!it, §.i, G3, 68 Q 71. a 1.~ d!!r J~l p,. !.~jl!, _de

'

•

~

-·..

.,

.

'
·,-

.. · -,,_;

...
.

'

I

.
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DE
••
•
-

.

-

.

i922

',

\

',

--·

te~nos

vagos do Cáes .do ParLo".-

'
...

.

---

.~· ~---

5 de jnaeiro 'de 1921, bem· assim o. arlt. 55,. com a suppressão

. das palav"ns ''nos

.....

. •.

'

N; 40 :
..
'QJlde convier.: · .
·.: :. · Art. ·. Continuam em.-·vigor ·as disposições oonstàntes
do~ ~s. XIV e XVI, do art; 28 da lei n. 3;99i, de-~ de ja.
>: -_; - _
·ne1ro de 1920. .
. ·
· · - · "'
. ' ...
. "· ··.: ;,~·: ..
.' N. 41.
..... _/.·,,
. ·Verba. 19• .:;_.Empregados ·addidÓe ·- Accresoente-se, depois.
do n. 107.:.. .. · . . .. . .
·· . . · _
.
... ..
: .· ..· Para pagamento dos· empregados· nddidos que.: i'oram apro. veitados em Jogares dn' vencimentos inferiores, de accôrdo com ' o art. 67._da.• •lei n.. 3.99t; •..,de' .5
d'e'.ja'oeiro
de·. 1920
.-a saber: .
•
.•
•
J
·Augusto. Jannr.s ·--· l.'unsei·vàdor. dó laboratorio do
• · .Jardim Botanloo'· ;,;,.,·;.• •. ·•• •.•.•:. •••• ; ; ••• ,.....
-.'so.oeooo- .' \ .
Fr11ncísco José do ·Bragan~a ~ ajudante de pro. .fessor ambulante ...........; ; ... ~.. .. . .. . (:800$000 ·
· Manoel Perotti da Rilva Guimarães. -. . director
· da''Est.acãa· de Seringueira no Amazonas... . 2: 400fOOO
. Alexaondre de Carvalho Leak;_C, ·ajudanto de .Me.' .cção· da Estacão de Seringueira no. Amazonas · 6:000$000
··· ·, Lino. de JVIoraes 1\follb -· . escrevente da Inspecto->'
·. ria· Agrícola do -4• :Distrlcto- ; .. ; . . . . . . . . . ._ ..:co0$000 .Moysés. Armando Larodo ~,·chefe- ·ae secr,ião da
· : , .EsLacão ·dEle. Seringueirll ·no Amazonas ...... : •. · 1 :200$000
. Durvalino Pereiral' da Silva•:-··
· :Auxiliar da Diro- · ·
· . . cloria do Serviço de Estat-ística .... ; .....
600$000'
: Pedro Paes ·Lemé- Socretario:,ila Fazenda ·Mo.. . .. dela do ·CriaÇão de Uberaba ....• ·... , . • . . · 1 :a00$000
Luiz Carvalho ·A~evedo - Auxiliar da Dit•ecto.
ria ·do Serviço de Estniistica .. : .•.. ; . • • . . ·· ._1:200$000 · ·
- Cesar de Mesquita Serva- :1• official. da DirEi;· .
. . ctoria de Estatlstica .~ .• ~ ; .... , ... ~ ........ :1.:200$000
. -.
Arcbirnedes ,_Cabl~al Godolphim - escrevente da.
· · Inspectoria Agricola do 17• Districto ..... ,· i:~00$00Q
'

'

~

~

~-.

•'

.

·, ·__

·: .• ... , • • '7" • •. . . . . . . ''

• •

-~.

•'

• ·:

~-.

.. ..

. .-rotai;.~
-..........
_- .._.. .-- f5!300$000
'
.
.............
..
.
. .
.
~ ~-. Âccrescente~se; igualmente, depois do n. 31, o seguinte:_
. , · "Estacão Geral ·de Ex:perimentaoão de Coroatá" - n, '32 . ·· .Luiz __Pegado do Mirandll', vortei-ro-eol).tinuo, 2 :400f000 •
'

-

- .. ···

'

.: N. 42

'

;

Institutó do Ohimi1Ja - Ve~ba· 20' -· Substitua-se
. bella pela·. seguinte: .
P!Js.9oal ·-·.
I

'

.

3 ta- '

,

.. ,

. I - Possoâl perrnnnorite:
. 1 director ............... , . .. . 48:000$000
% chefes de Iaboratorio .·. :. : . .. · 24 :000$000. ~:.

'

. ...:
.·. ~:.:

L-~.-::<
,·,;,,·
•'
'

"

.)

. Al'\C( i\1'8 IIU · ~EN .\1!0 '

. -1 n.-t,.;i~!enl u::~

................... .

3

servente~,

meu:;al 150.$

~alul'iu

i::!OIJ$000·

·1:tlOO~OIJU

:l:üOO:!IUilO

·.rr: ,, oo~ooo

101 :400$00Q

----

1L ·- l'es:;oal )_;m·ia,~cl e scrvkus t!XlrnoL'··
· uinario~: /
,
l)e~so:;l leciÍÍticu contracf,uúo· nos-1.m·mos do ·ar.
ligo 5" do rcgulamenlo e· iias comlícõ~.~ (lo ·..
art. i2, lellra j c ~eu. puragrapho ~ni.~o 'da
lei n. 2.5H,·tl,l '' de .iaueiro de 1\!12, pe~
süal >ais:;ulariado, o:Jiarias, a,judu:s. de C!!Slo
l'l~gulameulares, incluindo as despcr.ttil •JUC ..
:;c po:;:;am renl izar pura cumprir ·o dis. !JOstu ÚOi5 tt·rf s, w e 9". do regulamento do ·
rn,f.Hu'tu llo Chimicn; gt•atifk:u:iies c sul:,.: ,..
· · sL!lttii'Õlls·
115:000$000.
.. ' t•egul:mwnlares·
.
. . •.. , . ; . •. . . ... •
: .. --

:'.-

'

'

'

'

'

•,

neeé,;~m·io ao ~úl'l'i1;0 inclusiyó a c;ind.t!cde :uuoslras destinadas á analyse·o estudos,- bcin i:mno pa:t·a o peasoal iü'cum-:IJitlu i.le colhei-o; e~.lilacs e -publiçações ,
~ scicutil'icas .· ...... ,·,: ._ ....-....... ·.. ; ~ .. ,:
80:000$000
2. P3l'll t\tlcmlet• au desetl\'ulvirneó.lo dos set•viçô~ e despe~as ·i.! e noyas .hrsta!Jacões e .
. obra~ neccBsal'ias, deSJJCZ<•s evcuLuacs, _ele., 204:000~000

·L

,

I

,/.

.. 3/aterinl
.

.

·..

38 : 1OU$000

J ,;eet·,~lal'io hihliolheeat•io , , . , ...
1 "''tt·ota;•io bibl iolhccat•io . , .·. ,
1 J.IU.J;loir·o zchltlot· , . , , , .~ ... ; .. /

·, ..

·ú

~~ão

.·-. '

----

N. 43. ·

Vcrhn· 22' -

f:lullYcnç··ies ? auxi.iiós:

· Na cpmig;uar;iío IV, réduza-se dl1 3urí$158 o cretÍif.o cdes-dol~rc-sl1 a act.unl cousignaçiio c·m cluas sub,..c(IÍ1S.igna~i)c.;, ae~ ·
sim. rel;ligidas: .
·
:1'· ·- Sul.tvcn•;ãu :1 A,;:iocial)iio · IntBrnucíouul do
.
.Príu,· r) ~000 .franco:; .· ...... ·... -;--.·.-···.'·.I .
.2" - Conll'i!JUição pat·a ui Secrctm·ia ,Internacioual da ·l'L'opriedadc Inrludriul, :1.020 ·
üill$337( . i'l'atlc_o~ .·.......... _..... .', . _: ..... ; ... , .
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2. : -i-1-i$812
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\'erlm • 2:!-' - Sultvcn•;úc~ e uüxiiios :/.
·
Sullsliluaut-~e "" .dizüt'es ·da· con~igmi~ii'q,lli poJ.),; ~'e·•
guinlr.s, augnH•nt.andn-;;e, lntllhem,·llc ü ::37l\~872, o respectivo
eJ•cdit.u:
.
· .
..
: ... ··

,1.' S\tlW{IJ.\lJÜn t1 Union Aslt·onutuiqtlo Iulct·t1l\-

..

t.lo!l!!'l.g,

:12~ ~ 9.,00. :l'~~~~t.:.O~,
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2.' -Suhvcnciio · t't Gnion Óéodésíque eL Oéophysique Jnlet•nal.ionulc, ·12.• 000 fL'ancos:.,....
Som ma
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N. H A
· Qndc~ .convier:
Al't..
Conlinmú• em vignr o~ ~aldn,; rio~ erecliln,; ela.
ycrha. H'' _do exct·eic-ifJ <lo'f\lll\, ela vePha :!L" do e.•:e,·c·:ci,) rJc
1017, da vcúofm z:v elo cxercicin rlc 'Hl18 e ;I;\ V•J•'hn :.:2" dos ··
cxllrcii.d.:o~ rlc:~ 1PHI .n Hl22, dn~l.inados ú ~llbvrnH;:fio {( A;;;;o~:a
t'ÍLO lntet·naci_onal rio Siarnolngia. tJ •. tH~HIP. ultimo: exercicio .
.. bmh•ml cHio rir HI i nado ú. st.tbvrtll:ãn ú Unll1tlli~<ii 1 !nltJt'nac iona! ela Hr:.ra,'nil )Jarlé·rlu lui rle t'ixuçãn ila-.ü>]l.'t.l H•laliva
:to. Minblel'in ria ,\gt'icnll tu·a·,· It1du~lria 'c Cont·n•'l'~io, pat•a o
i'im de -~crem upplicados ,ao pngamr.nlo da., ~uiJ\'tme,ão.~ r.lc,·•..:ln,
no cxrorc!iein dr> J\122. :í t.:ninn (if)orlr',~il]JW· r!L Gc•ophysil]tw JnternaLionalt• r' .ú· Gnirin Aslt·unnnti(JUI' Inlernarionale; 1\ rnzün'
. rle 12.000 francos 1\llllltaes a cad:t uma dn,;;;us r.·;;socinr;Oe;;,
íts qnae;; nqtfr.lla;; f01·nm incornoradns..
'
.·
·

.' '

',..

·.'

Q'

: '-

'·

,

' .

Art. ·
i:'iéa n Gô\'et;nn nulorizadn· a auxiliar a Albcr'lo
G. HoPpl'nm• na dr>,rnons!rar;ão da. praficabili(lade do scm ;;y,;-

·.

tcma de cal~amcnto rle hort·ncha Jdeal Brasil; J)odenrlo, .para
csso fim, aht·ir os nccessarios credilos e. sLjúlgilr con\·cnien~e.
'entrar em accôrdo com a Prefeitura.. elo Districto E'edl't•al}lara que se l'a~.am ensaios do mesmo ca!tiamento (•m alguns
-- }lOntos, C\.O~ cle maiot~ lransilo, dv_slu Capilal. · ·

·:

,-.,
. ' ..
~

' '
'

'

N. 46

..

'•;

. . "Fi cu o Governo. aul.orizarln .a reol'ganizar. ns sr.rvico~ de
paténlcs de im:cnção e marcas ·de imhtstrius.r rle cnmnÍ(>J'Cin,
§ ,1.'' No qu:Hiro riu rcparli~ilo provista. não serão admit- ,
tiri~S.·JJC.ssdaR estranhas ao runccinnalismo, srmdn O[ll'lW<:>ilarlos
apenas l'ünccionarins r.•freclivos ou <Hididns .iil rxisl.cntos na~
díversus rr•parlír;ties fedet•a('s; t) o~ recmso;; f]r}stinndo~ ao pasam(>nt n rios mesmos.
· ... . · . , .
·
·
~ 2.' Q,; ar:los que para' la! fim fnrnm cxperlidns r.nti•at•ãn
Jogo em vigor, ficanrlo, porém, dopcnrleutes rir.•. iiJírn·nvnçãn do

.Congresso.

·· _

.

•·

.
'

:'i' .. ·17 ..
.

:

·.·

·-

.

.Ynhn Y-Sr:J'vir::.o de In~per.r:iio ~ Fnnwnlo Agrirnlfis.
Mutorinl: '··
' ·
'·
. '
,
.

Sub-cn!tsign·ar;ão 8" "Compm,. iwnsr.t•vnr.ãn, rlc.":
Acct:esconle-se u quantia rir 150:000$ para a .mnnl.ngem,.
r.m prr.rlio~ ·e l.~t·t•enos .rlnudos pelos municípios ou !lO!' pnt•ticultu·c:•s, .11 ,,~_r,nlha do tn~pectot· ag-t•icnla, na n•!tiiin das· ilhns,
de nuxJitn c eoncedl't' ravot•rs 1\~ caixas· rm•aes (~ insl iluto~ do
]!~,;f.nrlo rlü Pat•tí, rir> 1,1"1'8 peqnrnas usinas. para .hentJficinmr:mln
r.lv nrt•nr,, ns quaes rlr;,·r:•t'iio ~ec. in;;tullnrlns Pm lneaes rle fucil
I

. -',,

...
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/

ncc.r!sso, dirigidas pelo inspcclot· ngricola feclernl e custeadas
·com o produ cto _de c.ontrilmi~~ões modicas cobradas dos· agri- .
cultores..
·

.

. N. 48

Fica o Poder Executivo autorizado a decrctàr medidas·
credilo agrícola c. popular, com fuucções de càixas economicas ·
r, bancarias, que facullcm á lavoura, ·á. pecuaria. e tí ·industria·
nacional recursos· de expansão.. .rl desenvolvimento e. que lia- .
se em as respectivas operações quer no credito· real; quer no
pessoal; a regula-montar, annexa ao Minlsíetio da· Agricullura, ·
Industria e .Commercio, a Superintendenoia. do Credito Agrícola e PopUlar, ~estinacia a promov~r f:aes mcdid~s e .á. l;lro,.
paganda c orgamzação dos mesmos mshtutos; ~· dtspôr, amda .
. . em favor . dós ditog inst.i lutos; dos saldos: das caixas economicas federaes e· a estabelecer o registro das. propriedades .
ruraes, de modo a ncautelar e garantir os oapitaes que lbcs ·
forem emprc~tados, abrindo-se para isso os precisos .creditas.;

•

.

. N. l~
Onqe convier: ,.1:
• ••
·
Continúá em vigoro art. 99, n .. 8, da lei'Ii';4.555, de
lO rlo agosto de 1922, que dispõe "a abrir os ncccssarios- oreditos para pngament.o ás municipalidades e ,pqrtieularos ,que
. já o requereram ou . requererem,· de auxilios para :construo~
cão :de estradas de rodagem, feitas .até ·st de dezembro do
.1921, uma vez verificado terem sido as Jll!lSmas ·construídas
do acioôrdo com as condições estipuladas pelo 1\linisteriO:.. da
Agricultura".
·· ·
··. : ·
· · ·
"-·
.N.50''
.
.

•.'

': i•

. A -verba "Subvenções' e~ auxilios";
.
.Para o auxilio'de. 500$ merisaes áo InstitÚto Historico e· ·
Geograp·h ico . .Br&sileiro, para a · continuaQão· do · Diccionario
Historico, Geographico. ·c .Ethnographico. do ~BràsiJ,, qtie- oo- ·
,. -mecou a ser publicado na oommemoracão do CentenarJCi da Independenoia Nacional, .devendo· ser Qpportunamente · forne-.
cidos, gratuitamente,· ao· 1\finisterio da A_grioultura, _5ll .exem~
·piares, 6 :000$000.
·
·
· · .. ·
i-

o

·.

N •. 51

_,. · -·

Fica: Govérno á.utorizado a: ,. ·
·
ArL Rever os. éontraotos feitos para 'o deserivolvi~~nto
da c.ultura algodoeim, de fórrila a tornn•l-os_ mais ·effioientes,
. intcgrulizando. os omprestimos _feitos,. de accôrdQ -com .as .determinações nnteriores do Congresso, nri base· de· 75 %, da
importancia cffcçlivament'o. empregada·. nas installacões ·das
usinns e ·campos experimentaes; equiparando o juro dos
mesmos no estabelecido para as industrias slderurgicas e car. bonlferas..e prorogando o inicio da amortização para o 'sexto
.-anuo, dn .realizncão .r;lo emprestimo, abrindo para este fim os
necessnrios oredit.os .· . .
. · . · .., ·
·
Art. ·.. Organizar o ensino e propaganda· da cultura do
algorU!o, por methodoR praticas e instruct.ivos, nos centros al'godoeiros do Nordeste,
subvencionando asI escolas que para
.

,.
-·

csee rim 1'undarem as usinas de a!godíió soli o molde de ra. ·
zendas-modelo,. devidamente apparelhadas para fórma de en•.
sino e que mantivorr.m o ·ensino ambulante omtorno da zona
em que se installarem,. de. accól'do com o programma. detalhado . que organizar o Ministerio da ·Agricultura, podendO:
abrir ós. creditas. neccssarios a esse fim, dentro das possibilidades do Theso],lro .
•
N. 52
Aocrescente.:.se oiÍde convier:_
· ·- Art. Fica o ·Governo autorizado a conceder á -primelr~
fabrica qúe se e.stabelecor no Brasil, P!lra fabricaclio · d~ 13lttractos de tanino para cortumes, extrah1dos da flóra naclQnal, '·
o premio de cem contos de réis, uma vez que Lenha a fabricO:
. ca13acidade para trabalhar com trinta mil kilos de materla
· pr1ma d,iariamente e Inicie a fabrlcaçllo dos produotos~ dent~
üo .anno de ·t923 ;
N. 53
-Onde convier:·
_
... · . Art ... -Fica o Govérno aÚlorizado à conceder o J)remtô
de 200 :000$ a cada uma· das tres primeíra's fabricas de aoo
electrico estabelecid.as no Brasil, dotadas, portanto, de forno
electrico e laminador,. com .capacidade de produzir de oito· O:
dez toneladas de aço em 24 horas.
.
· ·
· § i.O- No caso de qualquer .das- tres primeiras fabricas
produzir ou elevar a sua producollo .em .24 horas acima de -·
de1. tonelada~, ser.. lhes-á concedido1 além do premio· estabelecido por este artigo,• correspondente
·ã producollo mlnima de
oito à maxima de· dez toneladas,: premio, pago,-uma só vez, do
12 contos-_por cada tonelada ac1ma das dez. . . · , - ·
- § 2.' os favores acima estabelecidos só se tornaria. eríectfx.os si as ·installaçlles respectivas 'l as condloGes economioas e !inancei~s das .fabricas offerecereJD sarantias, a Juizo
· do Governo . no
seu perfeito· e regular funceionamento.
. .

. . ,:
..... ::.,..:

.....

...

·~-

..

· :

. ~--.:. :::·
·-~-- :; .... ~

····,

..

.

·--·

--

·-:

.

···:~

.:

·.·'
"

~-

.·

-~-

.-. _;•

··.-

..

~-,

~-

,.

--· ...

~

·•.,,,·
. -' -:-.~ .

. Onde. convier:

·:~-.:

...,,,
. ·:..:..:
~

;

.:.:

.'

. N. 56

Onde Ç()nvler :
Fica o Governo autorizado a emprestar, mediante seguras
garantias, af,é a qual)t.ia de oitocent.os. contos de ré is, ·,juros de
5 %, prazo rio' 25 nnnos, aos agricu!l.or~s de oanna de assucar,
do municipio rle Reclempçiio, no Cearti, afim de ajudai-os na
comprn ·dos mnohinismos .ncressat•io~ para transformarem a
proclucciio do.. alcool em assucar branco,
".

.•

.:•

·.

,.

-

/

::,2s
N. ri7.

-'

B' o r;,wrJ•no onllll'Ílwlo a eoncr.1lrt• nrlo Jll'!l?.O
nnnns. :í~ IJ'f'H pl'imr.iras emp1·rzas' idonen~ .
oJ•g·aniznfins 110 pniz. cnm enpilnl n;io infrJ•inr a mil .e qiJi.:.
nhrnfM eonln~.-do ,.,:is paJ•a cada uma 11 que .;;n obriguem:
(I) n innJ•rmPnlal' :1 Rl'l'ieullm·n.- pi'Opagnndo· ns Ji1r.U10rlns
Ad.
dr, · cinco

.-

niwt•l'eicoailns ;• ndrcruarlo., no Sl'll riPsen,·ol\'illl<'nlo; !J) a 11~~
l.udnt• ri~ fnc!rii'CS da f11'rHincciío serieig,•na '' a:< i•pizoolins .que
nlal]ttrm a lH'Orlueçfi:,·, IIHlliiPndo eslaholrcinwntns- 1• inslnlla~

,. ,nnrlel'ltas ~]Hll'i\ a J'I'Jll'odueção, ;w!Pcção o
dislr·ihnieúo de Ulll mínimo "'' dnz mil onQns· do
~ellH!Illl's !)III' a 111111: r:) :t ]li'I'!!Ul'al', Cli JJiyu I' li d islt•ihu ir murins
ria;; "·'JlPCÍI'i' rln alllfll'ldra,; ma i:< vnnlajn~ns li CI'Íill.:iío; li) a mi, Hi"'''ill' a in:<i.l'll"t·ã" Jll'aliea gr'alllila da cJ•in~~.ãu liP l1icho de

l."ies

npr,.!pl'iarla~

pl'Opfil'fÍ (•

fir•pff'I'ÍI'I!Í~ I)SI~filns pt•af,ica;;,ún cria~
mnxinin f]p '"i;;; e)· ~:arnntir· n NIT11(WI\
1h: J.ndl)>< "" ea.,uJns fll'ociuzidn,; com M ;;rmrntes qiiP rJislrillnil;. ·
lllilllfrnlln 11111 on mai~ estnhrll'cimrnl.ü-df' l'inçüo r. tnrsão rins ·
·.fio,;, co1n cap:H·irla•l'! ~nfl'iciníllr pam Íllilizal~ns ·ns ;;Pgninfi)L

sf'fin, ma.nJ.I!itdo nrn zn11as

çli1's morlnlns ''"' um

fil\'OJ'I>S :·
·
. • .
' . ·' .
., . .
. .
··1." J;;rnr;.iin. di•. llfl'l'ilns rir impot~la~~iin r JÍlais taxa;; ai~
farHiP;,:ar·ia~ p:11•a !J1dns as machinas, mnchinisrnns, npparrlhM,
lnhoJ•alm•ios I! ·IJel'r!s><nl'ios o soJJrr;;alrnlrs par•a. as mr;:mas.
fip;;lin•tdns :'ts inslallr;õe" ria r.mpJ•eza: •.
·.
. .
. .
. · :!." Um ai1xilin r! e dez mil reis (I o::;) iWt' onça ril' :<enwn~
ti•;; ··Sf'lnreionarlas l[llll cnntü8 .uns. r·rindor·cs ~nlé o maxiriio .rlt•
dez 111il annunes . .im]wr·tancia que ser:\ applicada em beneficio
do criador com redueçJio cor·r·esponrlenf,e aQ custo. dns ·semer\~
lrs, que sor·ão cedi rins ao. pt·r.ço maximo elo quinze mil rei:;;
(I ri*) a OllÇil;
.
. · . .
.
.
. 3.'' ,\tJxilio de cem mil réis (100$), por·· milheiro do

nmdas dn 'amorcit·as que distribuir aos· criadores c o.fJ'.ecLivamenle plantadas, até o li1uximo de cinzenta~ mil. nmdns ror.
anno, impnPianciu que ·sel'll applicndn cm beneficio .cJo criador
enn!. a J'l'du~~~ão cori'''"fllllll,l~nle. ao .cnsln das nmrln,, que ;;f!!•ào ·
. í''rfiJrJn;; a cmcnenta mrii'I'IS,(iJO$) cada urna; . .,
· .. ·
"·" Jll'f'Jllio de tr·rs mil í~1\is (3$) por kilíl dn fio .. ·,Jo seria.
p!'orJuzidn cnrn ea>uios nacinrütl•s, nt.1! .n mnximn (Je \'ÍÍltr• e.·
.t!inco"mil kiln" pnt.• 'nmw·.
··
·
' ,.
.
.'
.'
N '58

Ficá a:ulnt•iz;Hin o . Gn\'1'1'110 a cnnc,~dl'r n At•Jinrln·
Fi!,;.ll~'Íl'crio, inYrnloJ• rio rxtincilll' rio fill'mig·a~,
."HI'nsiJ.", ·o .Jti'OillÍO de. 20:000i!>, iJf)Til.'COmO· a conll'!lC[Ill' com ·
1!Jlr•1 a1~1ís I!Xpl;rii)H~-ins. rlt~l'inil ivas; rt~rrcJ'nJ•ido. apparcllw. a,
r•xll,tlc~nn do )nl'llltglloll'os nos. po,glos. du !11\17. · nagellalios, ·
aln·uHin pnt·a fttwlqn·~~· llos;;r;; PJ'I't:•il~ os nrc"s·srfl'ins r·t·eriilos •

.·Al'i.

·Anlonio
·•

d1!

.-- .....

:.,

N. GO
·~..

'
"''';'

'

r

Pii)à wGu\'f'l'llti auiOI'izadn n ·,iP:<pr.llfiÍ.>r· al1l n quanlin rir.
,J.200:000$ !1111'!1 mutllUI' nn.atlnplat· appnrf'lhn~ f]r.slinndo~ an
lmrH•fieiaiJinnl.n n 1\ quPirnn rln cnmhu~l iwl nneinnal; plll'!l VI!- , •
l'il'if.'/ll'· 1\. po.~sihiJiflarJo da Sll],istiluil;iio i]n Cfil'\'iíO C'Sit•nngoi!'Q,

-·

\

.

'

''

Iola! ou parciàlmenlc. nu I'abr·Íca~ão rló gnz de iJl[uninnr;ão,_ rle
accúr•rJo com n clausula XIII do. crínlrael o l'ir•nHHlo com a ~u
.cir\üí .Ar1nnyme ·du Gnz: e, ainda, a realizuP, r:le col1abornr:ão
com 05' dr~riul'lnmrmtos l:~r.hnicos rló Mini;;lerio da Agl'icullnra,
rxperi~nr.iu~ de c:wnctcr imlusl.r·ial, toniln mn yigla o. melhor
UPI'OVP.itnmrnlo dn cnrYií<"i lwa;:ileir·o.
·
N. 00

,

A' vm·ba
i(\', aJ~;;eola SUlWT•irlt'
rln ~\g·ricnllul'a":
..-:
,.
Em yr.z dr! 27. diga-se :?!l lrnlr•s, sl'ndu dois r•rn rliSJlOni~
'Jiilidade, dn !l:nnn~ {:~OO$ --'rl7$lii)O.
· Ruppr•ima-~r·, em cnn;;r'qur!ncia, na wr·hn 1!1' a C!:IIISigna- .
~;iio r·e>pecl i_Yu ·JlUI'a trs 1•.•1111'~ cal hr.dr·al ieo;;: 75 -· Jk .rnaquim
'd,c Lima Pit•ns Ft'l'l'Cira: -f\2- nr.' PPrlr·o Bart•f'IO Gal\'ÜO; qun '
'·l'stnndn, amhn,;. r! nHJispnnihilidarll' Plll Yir·lurlr dr srntrnças,
'do ·Supremo Tt·ihunal Fcr:lcr·al, não dt•wm pnr•mnni'CN' como
cln.qsifir.nrlos na vr.l'lm 1!l' pot• is;m qur. não ~ün funrc.innarios
nclrlirln> nn,; f.~rmos da lei.
,·.

"

I

X. Gl · ·
· Ar!.
E:· o n,;,.,!l'Í1ü tÚrtori~arJo> a rnnlrnctar pl'ofi,;sinHOJ'U<'gue'ws. compPienl c'_ par:a · o ensino :ís popular;ões
rio Baixo Amnzn'Jíus• rtu pr·ocr,.ssn .ck salgarncnln r., JH'epaJ·o. do
. hucnlhúo, appl irado . :\. fndust.ria · da cnnserva~:iío dü· pirarucú,
nuo~

:POrlenrlcr nht•it• os .crcdilos ne.ceil;;arios a
_possihil irlndes rio Tlwsomo •. -

r.s~e

l'im, dnnlr·o das

N,. '6~

~

~-\' verba H'- Industria Paslqril:
·. Na- parle- Malt~r·ial-. Despesas com o desenvolvimento
ela :induslr·iu pasl.tlril nu paiz- onde ;;Q- diz: "r.. 9:000$ para
uma ·fnz·~nda mor!Plo rir. et·iacão .1!111 Campo Grnnrle, Mntl.o·
Gr•osso, iltWle que· o Estado· forn(l~a as tl'rrns nece;;;;nrias",
1

U0CJ•CSC!ll1l1.'-SIJ: ",fJll. uo :municipin d•! 'J/'irrmrla, na {a:cnda B~lill11e; de p1't•Jl1'ir)(/a!le dn Ul~itio",
·
·

:\'. G3

Ontln cotwiet·:
.
.
.
' .
Art. ·E'' cnnccrlidn o auxilio de C•'lll roí1tos rlc l'rlis 1í
Pahriea Enrelca, ·dr,· nrlel'actos 'clr! hnrrat'ha, qne fllnr.cionn em:Belr1m, eapil nl dn :F.,;Iarlo elo Pm·ií.
/

,,__

N. fli

\

Inclusi<'o a pr,nsão tln rlt,érr.to n. 1:l.'O:?Il. rir :IR rle maio
·1!118, no alnmnn,;, r~ngenhPir·n indnsiJ'Ílll, official rlr marrnhn, , c:nrsando · ~IPialhn·~:;·ia na l'niwr,;itlarlo r:lrl ·ShcJ'I'ir.lrf,
al'un rir.. concluir·. o ru1•;;n. , ·
. ·. ;~nht ela Cnmmis;;~o rle ll~rlacr.,ãn.· 30 rlP drz~n.lht•o rir. !9:.?2.
rl~

-

hrlnlllamn.~.

llllor,

Pr.•r.;;rdrnlc,

JJlil'l'lllO. -

0/eaarro Pi!IIO,

. /'
I

ne-

"•

ANN.U:S DÕ SBMADO

ORCAMENTO~
'

.

DO

EXTEIUO!t
.

~

'

.

'

.

(

.

Continuação da 3' discussão da proposição da Camara dos
DeJilulados fixando a .d~speza do Ministerio das l\elacõos E~- , .
terwrcs para o exercww de 1923.
·
Encerrada. ·

N.

:1.

Verba 10'':
Augmente-se de 3 :00'0$,· ouro, para ·ser·· dada a graU•
ficacão extroordinaria de ·i :500$, ouro, ao consul -de se·
gunda classe adjunto em Paris e ao consul de segunda ruasse .
em Alexandria.
'
·

\

1 ' -

..

N. 2

Onde
convier:
. \
. . .
'· .·
. .
.
..
. .,
..
Contin'úa em vigor o art. 27··do decreto n; 4.555, da :1.0 dt ·
a&'O&to de :1.922.
.
·
:J
'

'

'

N. 3.

....

. Verbá i':
c Elevem-se as diarias dôs Correios- a 2$, ficando a do·
tação ai terada para i : 44ó$OOO.:. · · ·
•
I
.

'

.

N •.~-'

'I

.. .

Verba i•:
c Sejam elevado!! os vencimentos do consultor Jurídico da
16:000$ a 24:000$ annuaes;:. .
·
··
'
. -·· .... - ...
.•

.!

N. 5

,...

,......_

Verba 2'::
c Reduza-se a ill :000$, papel.,

-

,<f~·--"'-·

..

.··,

N. G
Verba 3':
c Reduza-se· tia 20 :000$, fi:mndo am 50 :"000$ a. sua do· ·.
tacão para o vindouro. e:z:oroiolo. ,
N•. 7

Verba
..
c Reduza-se de 10 :000$, fl*ndo em 20 :ooo•
taoflo para i 923.,

.

a saa· do-

N ··a·
. : ..

.

Verba 6'.:
c Reduza;.. se de 10:000$, pápel, na i •. conslgnaollo, e d&
50:000$, ouro, na 2• consignacãol fioando:..fixada em 20:000$,
papel, e 150:000$, ouro, respec ivamente;: a primeira e se •
gunda consignações.
·
··

I
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9

·:Verba 9': .
. '.·.
. · Onde se diz «ministro residente», diga-se: c enviado. ex·
traordinario e minis!l'O plenipotenciario ,: alterando-se tambem
nessa ·confoJ•midade para 10:000$ ·de ordenado, 5 :000$ de gra~
tificação .e JO·:OOO$ do .representação, correndo esta despeza
de. mais cinco contos do róis, pela reduccão ouro feita na
segunda· consignação da verba 6~. ·
,.

. -~~-

.·

. N, tO
.

:·

\

. '!'

__·:,.

Verba 9":·
.
~- Inclua-se son1 alt.erar o toial. da .verba, que é de 30 :0001!,
no final, o seguinte: «incluindo a gratificação de 3:600$, ouro, .
para o dacl.ylogmpho-arcllivista da'- Embaixada·. em- Fran!)a',
3:200$, ouroJ'pal'a o interprete da Legação no Jllpão e 2:000$,
--ouro; para o. interprete da Lcgaçlto na__ Noruega,,
-~

''

N. H

. . Verb_a_ 10': . _
«Eleve:. se para 8:000$ a- dotação destinada ao aluguel dá
casa , do. Consulado
·
·
. em Nova York. » -_

.

~--

....
,

,.

N. 12

...

.Verba fO~:
Em « Eventuaes· do vencimentos. do pessoal »,.onde ·se ·di1.
. -·c durarlte' o exeréicio », diga-se: c durante-o exerciolo e ln•
· · . aluindo a gratificação de 1 :280$, ouro, do interprete do Con..... suJado em· Gothemburgo; 3:000$, ouro, para ..auxilio aos con- ·.
· . --suJes honorarios .em Dresden e Swansea a 1 :500$ cada um e
· · differencas do vencimentos· de auxiliares mandados servir
·. -interinamente nos consulados geraes de J3uenos Aires, Nova
Yorlc; Paris e Londres», reduzindo-se a verba a uma só con. signacão de _60 :000$000 :..
- ·
·

..
~-

.,

•,,!

.;

N. 13

·Verba i o•: ·
'
c Substitua-se pelo seguinte:
.- ··,:
•

I

' ..

'

·- .....

N
. ••

Emenda substHutiva -Verba W (ouro) :
!Substitua-se pelo seguinte:
i
Natureza da despeza ~ Verba W (ouro) -· Corpo
sular'.- Pessoal:
· · '-

..

'

.. •,
:'•-.

Co~'L·,,

.Alle111anha

... Legislacão • . . Vencimentos
Consul geral de ·1'
classe em HamÔurgo:
· Ordr,nado '-·· Decreto n. 14.058, de H
···
de fevereiro do
1920 . .

. • •.

9·:333,333

Sommas · ..

Totaes

.·

,.

332
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dCSJlcY.a

l'iaitll'úZU Ut\

Som mas

Vencimentos
Legislação
!}ratificac1io ,-- ·rumi1 4:6613$667
i Consul de 2" classe

•'

Tofllcs

'-

..

a cl.j u n t o ·em

.. '
,,

..

Hamburgo:
Ordenado --· Idem;
4 :000$000
Gratil'icaciio - Id_em , 2: 000$0UO__ Constil geral ele 2' ·
classe ,'Jm · Bt·cmc~:
.
Or,dcnaelo -- Lei ... ' 8:000~000
Gi'alificaçUo - Idem '' :OOMOOO ·
, .Co!ISUI de t• classe /.
cm Berlim:
Ordenádo -· Lei nu.,, mero ·_ ·4.555, 'do
• .1 O ele ·agosto de

,

,.

/

' . -

'

.
... .. .. ..
. Gr·nlificaç1io :_Idem ·
. . 19QQ
......

.

..

Consul ele 2' classe
cm Mu ri ieh: ·
Ordenado -·. Idem •.
Gratificação .._, Idem

(

''
' .

5 :333$3'33
2:606$607 .

.
.

''

! , .-

1

-.

4.: 000$000
2:000$000- 46:Q00$000

'46: 000$000.

A1•oentina
Consul ·geral de ·'i'

classe cm Duc~
. nos. Aires:
Ordenado - Decreto. n. 14.058, de H
do fevereiro · ele

·•·

1920 .. . • .. ..

9:333$333

·. Gratificac1io,-. Idem • ·· 4 :666$667
Consul de 2' classe
a d .i u n t o em
il3uelios Aireji: ·
OI·donarlo ..- IderÍ1. , . 4:000$000
Gratificação .- Idem 2 :000${100
.. Consul d~ 1• classe
no nosnrio de
~anta Fé:
.Ordenado
becret.o n, !4.058, de 11
cls
feYCI'OÍl'O · do
1020.
5:333*333
f.lrnti ficnçiio - Iclom 2:060$667

-

o

f

I

O

...

..

'·i.,
•'

-

O t

..•.,, ;'I..

I
••••

'

..

I

I

. l'iitiLu·czti da d•.•><ve~a ,
I,cgi~Jação
Vencirnimlos

'l'otaee .

::!ommus

Consul de 1" classa
_cm Posadas:
vrdenaiJo - Idum. , 5::;3:;$333
Cratificuoão 1-.. Idem . 2:666$607
. C_onsut de 2" classe
•cm Alvear · ' '

.
. Odenado - Idem ..

'

I.

:·-

-

4:000$000
Orde!Jado·- Idem...
Gratificac~o· -·. Idem
2:000$000
Consul do 2• clásse
em São· Thomé:
·i :000$000
Ordenado - Idem ..
2
:OOO$<l00
Grat;ificnl)iío -. -Idmn ·

.'

.

4:000$000
2:000$000

.-:nntificMão ·-·Idem
('onsui. de 2• classe
em Pnso. àe· ios
Librés:

.

..

t

~-

<

~

·.;.,..

.'

.,

~

........'

.. r·

i

Con~\ll

de· 2•· ch1sse
·em La PI ata: -

I .

• f

Ordenad:i .-Lei .nu-·
mero 4.555, do
.
I
10 de agosto de
.' 4 :000$000
19°2
. Gratificação - Idem'. 2:000$000 GO : ODO~OOO•
/

,

....,

' ·'

o

'o O

I

O

O

,o

I

o

'

''•'

Ausll•ia
.

'

....

Con~ul 'de 1• classe.
. em Vicnne:

--

Idem ..
Ordenado
Gralificac.ão -- Idem

.. I
1

'5 :333$333
2:66(1$607

..

~·

....
&:000$000.

''

I

Beloica
Consul geral de 1•
classe em ·An- "'
tue~•pia: ·
Ordenado· - Decre. to n. 14.058, do 11
, · de fevereiro ãe

·· ·

1920 ..... •, .. ·..

j3ralifiear;ão - Idem

r:

.

·'

i): 333$33.1

.4 : GGG$G67

'.
'i
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IN'atureza dn dcspcza
Legislação ·
. Veneiniàntos . ·sommils
' Cônsul de 2• classe
adjunto ·em
Antuerpia: ·
Ordenado- Lei ·nu- ~-mero·, 4.555, de
10 de agosto de

-'

Totaes ·
.

'

.'

.
,·

.

4:000$000
Idem - 2:000$000

'1922 ... : ... ,;

~.

.
'

'

Gratificação Consul de 1• classe ·
em Bruxe nas-:
Ordenado - Idem.. 5 :333$333 .
Gratificação.-. Idem 2 :666$667 28:000$000

----

·-

--

Bolivia

___.

_...;,_,

'

·,

-

' Cônsul de 1' classe
em Porto Sucre:
Ordenado - Lei ... · 5 :333$333
Gratificação- Idem 2.:666$667 ...
. Natureza. da despeza
Gratificação supplementar - Idem.... 6 :OÓ0$000
.
.

-'

··,-'

-' •."

..

'

, Consul ·de 1• o! asile .
eni Cobi)a:
Ordenado -·. Decre- to n. 14.058, de ii
de · · fevereiro.· de

'.
'

. 1920 . . . . . : .•-. . 5:333$333

Gratificação - Iclem 2·:666$667;.:.
Gratificàoão supple- ·
mentar .:_ Idem.. _6 :00:0$000 _28:000$000
.
.
--,---.....,
..
'
.
. '·-,_.
~

•. .

'

·· Chile

· Consul geral de• t •
classe em Vai- · ·
.paraiilo:.
Ordenado·.- Lei; . : 9 :333$333 ·
Gratificação -Idem · 4:666$667
Consul de 2' classe
adjunt.o em
Valparaiso:
Ordenado - Idem..
fuatificnoão - Idem

'
''.\
..:... ;;

:

'

...

.

--

4 :000$000
• ·..
2 :000$000 20.:000$000 . · 190 :QOOtoi.IO
-. .

...•

I

•'

:

B,II:SB.tlO lilll

.30. Da »IIOJPUIIIO ~. iiiai.

!Natureza dá despoza
;Les:islav~

Voneimé!lto•

· 'l'ot.aes

Sommas

.•

China· .
Crinsul geral de 2'
classe em Shan- ·

,Bhai:
Or4enado'- Lei ...

'·

8:0001000

.

·Gratificação
- Idem
. &:o00$noo . 12 :ooo.aoo
. .··
,.
· Dant:;ig

-

.

/

(Eetado Livre)·
Consul de i • classe .
. ·· em Dantzig: :
OrdQ!iado --. L81
.- mero ·L556, de:
to de·_ agosto .· de

nu-

. i922. . . . . ~ . . . .

5:3338333 .

.~ratifloaoão· -.Idem . 2:6668667 ·. 8:0008000

. . D~namarca ·
,· · Consul de 2• classe ·
em ·Copenhague: ·.
Ordenado ...... L~l. • . . · 4 :0008000
·Grat.ificaeão ·- Idem' 2:0008000

.·

.6 :ooo1ooo

·· ..

-

· ' · · Euupto ..
Cónsul de 2' classe
em. Alexandria:..__
Ordenado. - Deore-

':.

-.Gratificação supple- .
· mentar .~ Lei... .J :000$000
'

-.

.

1920 . : .... "

Gratificação·- Idem

. ':

• 33 :~ooeoo()

'

.:.;•
- .~

--

,.

'

'
'~

-------~-·...

E1tado1 ·Unido1 da

· · A.mel'ica
..
• Consul geral de t •
classe em Nova
York:
Ordenado - Decre-.
· to n. U.058, de H
de fevereiro de

•.

•.

.-

. to.· n. · U.058, de ·. _ .
. :. U de fevereiro de . · ·
.
t920. • . • • .. .. _ 4 :oooeooo .
·GraU!io~ão.:..,.. Idem · 2 :OOOfOOO i :0001000
•.

\

9:3~3$381'
4:!188$88'7

.

'

.
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da LJe:;veza

~ttlurezil

L11g·j,;l;Í~ãu

~

Na tu reza da despcza
Consul de 2• classe
. a d j u n t o cm
Nova York:
- Ordenado - Idem.. 'c 000$(){)0
Gratificação - Ideui . 2 :000$00Q
Gratifica{)ão' uddicio·nal &-o J.ei n..1,555,
do 10, de agoEto do
i 022. . o .

• o

• •

• •

'

'

' ..
I

i:000$000

Consul gora! de 2•
__ classe cm Nova
. Orleans: ·
Ordenado ·- Lei ... . 8:000$000
Gratificacãó - Idem 4:000$000
Coilsul geral do. 2•
. classe em Nor'fo!Ic

Ordenado - Decreto n. f.i.058, de 11
do fevereiro · de
i {)20

O

o o

0<1

o

1

o

O

ti~UU0$000

Gratifica{)ão: -· Idem, ;i :000$000
Coüsul de t• classe
em Chicago:
Ordenado-· Lei nu- ·
me1;o- 4. 555, de·
_ 10 do agosto do
i 022
!):333$333
Gratificae-ão.--. Iclom 2:6t\6$G<i7
·Consul do 1• classe
o m ' Philadelphia:
Ordenado ...::. Idem. 5:333$333
Gratificaçfio - - Idem
2:666$G67
.. .
Consul de ta classe
\ .,
em Baltimore :
Ordenado - Lei ... 5:333$333
Gratificação - Idem 2:66!1$667
I

'

o

o

O

o

o o

'·

.. o

,.·

'

\

Finlandia

Consul de 2' classe
cm lielsingfors:
Ordenado. - Lei nu- ·
mero 4.555, do i O ·
do agosto de 1!122. ~ :000$000 ''
Gt'(\lificação - Iclom 2 :OOOfOOO. · .() :000$000

'

I.

. i

'
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Hl22

Nia!,uroza du uespeza

.,

./

VouciiJH.mLo~

Leg:isluçüu

.,

'

. s,Jmrnas

Tola os

Ft·ança e possessões
Consul de f • classe
em Paris:
Ordenado ;_ Decreto
n, :14.058, de :l:l d ...
'fevereiro de :1920. 9 :333$333
Gratificação - Idem · 4 :666$667
'I
Consul de 2" .classe
.. adjunto em · Pa. l'if).:

I

.

./

. Ordcnàdo - Idem: .
Gratificacíill -· Idem
Gratificação supplementar - Lei. ••.
Consul geral de :t•
. classe no Havre :
Órdenadó - Lei..-. '·
.Gratificação.- Idem.
·Natureza. da despeza
Consul de 2" classe
· . adjunto no Ha. ;vre:
Ordenado·- 'Decreto
' n. f4.058,'de fi de
. fevereiro de 1920. '
Gratificação .'-:- Idem
Consul ~eral ·de :2•
classe · em Bor. déos:
Ordenado·- Idem •.
· . Gratificacão - Idem
Consul de :1• élasse
e m Bóulogne sur.:.mer:
Ordenado ·- Lei ....
·Gratiffcacão - Idem
·cimsul de :1• classé
em Marselha:
· Ordenàdo - Decreto
n. !4.058, de :U de
fevereiro de 1920.
Gratificação - Idem
Consul de 2" classe
em Cherburgo : .
OrdenaM - Idem .. ·
.Gratificacão - Idem/

S.,.... yol. XIII

...,.

. ',
;

,

:

•• "1 '

4:000$000
2:000$000

~

'

'.

-: 4;
'•
,,,·,,

...

:/.

'.:;~.;

1:000$000

·..

;.

-

9:333$333
~ :666$667.

i.~-

,....,

.. ·

-. ~·
~

··,

·:' : ·.;;,

....

. 4:000$000
2:000$000
·. I

. 8:000$000
4:000$000.

..

"'

•
,_ .. ,
·_: ....
. ,'.

.,

5:333$333
2:666$66,7

......,

,

'

.

~:.

.....

.

.··;

5:333$333
.2:666$667

4 : 000$000
2:000$000 75:000$000
'

22

~·.

,\NNAES DO SENADO

Nttturc~a

ela clcsiJcr.a

r.e,~;islação
'
-'

Vcn~imonl,o~

•rot.acs
..

Som mas

'

Consul geral de 2'
classe em La ·R ochelle-Pallice:
4:000$000
Ordenado -· Idem ..
2:000$000
· Gratificação - Idem
. Consul de 1• classe .
em Lyon·:
Ordenado - Lei nu~
mero 4.555, de iO
5:333$333.
de agosto de 1922.
2:666$667
Gratificação - Idem
~.

. Consul de 2" classe
em Dakar:
Ordenado - Decreto
n."14.058, de eH de
4:000$000
de 1922.~ ....... ~
Gratificação - Idém 2:000$000
A
Consul de ·2· classe
ein Cayenna:
Ordenado -Idem .. . '• : 000$000
Gratificação - Idem .2:000$000
Gratificação · supplementar - Idem .. · 4:000$000 105:000$000

''

.

i

\

Grã-Bretanha e Possessões .
Consul geral de 1•
· classe em Liverpo~l: ·
Ordenado - Decreto
n. 14.058, de H .de
fevereiro de ·1920
Gratificação -. Idem

.. ·
.

.

..

,.
.. ,,

9:333$333
4:666$667

Consul dé 2' classe
adjunto. em Li-··
verpool:
·
·
4:000$000
Ordenado - Idem ..
Gratificação - Idem 2:000$000
Gratificação supplementar - . · Lei nu.:.
mero 14.555.. de 10
de agosto de 1922 i:Ó00$000
Consul geral de i •
classe em Londres:
Ordenado - Lei. ...
,Gratificacão - •Idein

.

9:333$333
4:666$667

'

•

" .
' ~

'
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.iNaLureza da despeza
. Legislação
. Vencimentos Sommas
Consul geral de 2•
. o I a s s o adjunto
em Londres:
Ordenado - Decreto
n. H.058, de H de
fevereiro de 1920 . 4:000$000
Natureza da despeza
Gratificacão - Idem 2:000$000
Gratificacão supple· mentar - Lei uumero f4.555, de 10
de agosto de 1922 1:000$000
Consul de 1• classe
classe em Cardiff:
Ordenado - Decreto
n. U.058, .de H .de
fevereiro de 1920. 5:3331333
Gratificacão - Idem· 2:666$667,
Consul de 1• classe
em Glasgow:
Ordenado - Idem .. 5:333$333 .
Gre.tificacão - Idem 2,:666$667
Consul de 1• classe
em Manchester:
Ordenado - Idem .. . 5:333$333
Gratificacão - Idem 2:6661667
Consul de 1• classe
em Captown:
Ordenado _,..Lei numero 4.555; de tO
de agosto de 1922. 5:3331333
Gratificacão - Idem 2:666$667 .
· Consul de 1• classe
em SouLhampton:
'
Ordenado - Idem .. 5:333$333
Gratificação -· Idem 2:666$667
Consul de 2• classe
em Calcutá:
Ordenado - Decreto
n. 14.058, de to de
de 1920 ..•••..•.. 4:0001000
Gratificaoão - Idem 2:000$000
Consul de 2• classe
em Halifax: ·
Ordenado- Idem.·. ':000$000 .
Gratificaoiío - Idem 2:000$000

~otaes

. ',_:

..

·--.:;.,
.'
··:- ,,
'. ~

..

. ;·:,_
. -;
. ~~~-

·._

'•

.,

__

"'•

.·-.--.::....
'
. ·.·:

<•

. ·"
.·,·

......'

.·. :~··

.
....

;

-

. ,_,.

..

.. --..-.~
-- :.~.
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l\1aLureza da

••

uc~pczu

Legi~lu,~ãu

Consul de 2• 'classe
em Barbados :
Ordenado-- Ide!n..
Gratificação -- Idem
Consul de 2• classe
em Bombaim:
Ordenado -- Idem..
. Gratificação . .. . .. .

VcuuimenLo~

Su)ulua~

'roLacs

4:000$000
2:000$000 ·

4:000$000
2 :000$000 107 : 000$000

Hespanha

Consul geral .de 1•
classe em BarcPIpna:

Ordenado -- Decrolo
. n. :1.4.058, de H do
fevereiro de 1920.
Gratificação -- De"
creto n. 14.058, de
H de fevereiro de
:1.920 • • .. .. .. .. ..

Consul de 2• élasse
adjunto em Barcelona:
Ordenado -- Decreto
· n. 14.058, de H de
. fevereiro de :1.920. •
Gratificação -- Decreto n. :1.4.058, de
:1.1 de fevereiro d_c·

9:333$333 ·

4.:666$667

··

:1.920 ••••••••••••

Consul de :1.• classe
em Cadiz:
Ordenado -- Decreto
n. 14.058, de H de
fevereiro de :1.920.
Gratificação -- Decreto n. :1.4.058, de
H de fevereiro de
:1.920 .. .. .. .. .. ..

• Consul. de :1.• classe
em Vigo:
Ocde;nado -- Lei nu:..
mero 4.555, de :1.0
de agosto do 1922.
Gt<atificacão -- Lei
n. 4.555, de :1.0 de
agosto de :1.922.....

4 :000$000

2:000$000

'.·
5 :333$333 .

•
I

:1

2:666$667 .

ri :333$333

2 :666$667 3G :000$000 .

-

\
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l\'lat.ur,J?.a d:l .despc1.n
· J-ogislação
Vcnclmcntos

.,
Tol.acs ·

Snmma~

Hollanda

Consul geral de ·2·
. classe em Amsterdam:
Ordenado - Decreto
n. f4.058,- de H de
.fevereiro de 1.920. 8:000$000
Gratificação - De- ·
creto n. f4. 058, de.
H de fevereiro de
1920

I

I

•

I

I

I

I

I

I

I

I

4:000$000

I

/

Consul de i • classe
em Rotterdam :
Ordenado - Lei nu.,
mero 4.555, de fO
de agosto de 1922. 5:333$333
. .Gratificação --:- Lei
n. 4.555, de 10 de.
agosto de. 1922 ...• 2:666$667 20:000$000

' ' '

Italia •.....- ..

.Consul geral de .i •
classe em Genova:
Ordenado ,.....;. Decreto
. n. f4.058, de H de
fevereiro 'de 1920.
Gratificação .;_ Idem

"

.. Consul geral de 2• ·
cla~se
adjunV::
em Genova:
.Ordenado --' Decreto
n. f4.058, de H de
fevereiro de 1920. .
Gratificaciio - Idem
'
Consul de 1• classe
em .Trieste:
Ordenado - Decreto
· n. 14.058, de H de
fevereiro de i 920 .
Gratificacão - Idem
Consul geral ile 2•
. classe .em Na-·
poles:
Orrlenado - J-ei. . .
· Grutii'icticão ..:..... Idem

9:333$333
4:666$667'

4:000$000
2:000$000

.

'

-

5:333$333
2:666$657

8 :000$000
11 :000$000

\
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Natureza .da despeza
Leg,islação
Venllimentos
Consul de 1• classe
em Roma:
Ordenado - Lei numero 4. 555 de 10
agosto dA f922...
5:3331333
Gratificação - Idem 2:66611167
Natureza da despeza
Conslil de 2• classe
em Livorno:
Ordenado - Decreto
n. 14.058, de H
de. fevereiro de
1920 • .. .. .. .. .

Gratificação - Idem
Consul de 2• classe
E:.m Milão:
. Ordenado - Idem ..
Gratificação - Idem

Sommas

Totaes

'··

4:0001000
2:000$000

4:000$000
2;000$QOO

60:000$000

Japão
Consul gerá!. de 2•
olasõe em Yo. kollama:
Ordenado - Decreto
.n. 14 .058,. de 11
de fevermr:l de
1920

1

••••• • • • · · · ·

'

..
(

8:000$000
·4 :000$000

.- Gratificação - Idem
Consul de 1• classe
em Kobe:
Ordenado - Lei... .5:333$333 ·
.
Gratificação - Idem· 2:666$667 20 :OOOtOOO

Me/rico
Consul de 2• classe
em Tampico: ·
Ordenado - Lei num~ro 4.555, de 10
· de agosto de 1922
Gratificação - Idem

4 :000$000
2:000$000

6 :OOOiOOO_

5:333$333
2:060$667

8:000,000

N'rueoa
Consul de t· classe
cm Christiania:
Ordenado. - Decreto
n. 1'1.058, de 11
de fevereiro do
1920. . . .......

Grat.ifica~íio

- Idem

SESSÃO EM

.30

DE DEZEMBRO DE

Natureza da despeza
'v~ncimen.tcis
- . Legislação

343

1922

Sommas

Totáes

Paraguav

Consnl geral de 2•
classe em Assumpção:
Ordenado .:;;_ Decreto
n. ·14.058, de H
. . . de fevereiro de
·. 1.920 .· . . ...... .

-

..

8:000$000

..

..

Gratificação
. . - Idem .. 4 :000$000 12 ;000.000 .
Perú
Consul de i • classe
em Iquitos: .
Ordenado :......;. Decreto
n.' 14.058, de H
de · fevereiro de
;_ :1.920 • . • . • . . . . • 5 :333$333
Gratificação ..:.. Idem 2 :666$667
Gratificação supple- . ·
•·
mentar · - Idem .... · 6.:000$000 .
Consul de 2• clàsse
adjunto em !quitos·
4:000$000
Ordenado. - Ideni ..
. Gratificaoão'-'- Idem ·. 2:ooo$ooo

...

':,
~.;' ~:

...

.

'

2o:ooo$ooo

Polonia.

Consul de 2• classe
em Varsovia:
Ordenado · - Lei. ; : . 4 : OOOtOOO
Gratificação --Idem · 2 :000$000
'-----~··

''•'

..
6:000$009.

"c .

· P~namá

Consul de i • classe
em .Pana.má:
Ordenado - Lei. . .
Gratificação --0 ·Idem

/

5 :333,333
2:666$667

· Portugal

Consul geral de 1•
· classe em Lisboa :
Ordenado - Decreto
n. 14.058, de 11
de fevereiro de
1920 . . . . .... ;
Gratificação - Idem

9:333$333
/1 :666$6117

.,

8:000,000

... ...
,

- ANNAES DO JENADO

Nnturozn da

do~pf'zn

Lcg;isln~iío

Yoncinwnl.os

SommnR

Tot.aes

Consul de 2' classe
. adjunto· em Lisboa:
Ordenado - Decreto
n.. 14.058, de H
de fevereiro de

'(í_-~

4:000$000
.Idem . :2:000$000

1920 •.........

Graf.ifícação Consul geral de 2'
· .classe no Porto:,
Ordenado -· Decreto
n. 14.058, de . :11
de fevereiro de

1920 • . . ~ ...... ·. 8:000$000.
Idem 4 :000$000 .

Gratifi~acão ~

Consul de 2• classe
adjunto no Porto : ..
· Ordenado - Lei .... 4:000$000
Grnt.ificaQão - Idem 2:000$000
. / .
Consul de 2• classe
om Funchal(Ilha ·
.·
da. Madeira):
Ordenado - Decreto
n;· 14.058, ·de H·· ·
do fevereiro de ·
•1920
I~ o:.·...
.4:000$000
Gràtificací'ío - Idom 2:000$000 44:000$000
I

I

tI

·numania
· Consul de 2• classe
em· Bucarest:
Ordenado - Lei.... 4 :000$000
.GmtificnQiío.- Idem · 2:000$000

O:OOOtOiJO

Suecia·

\

-· Consul de i• classe

cm Gol.hr.nburgn:

· Ordenado - Decreto
n. 14.058, de H·
de fevereiro de

1920 . • .. .. .. .. . 5:333$333

'Gratificação ,

Idem

2 :066$667

. Suissa
.Consul geral de 2' ·
classe cm Genebra:
.Oritcnndn - Jrlcm..
8 :000$000 ·
Grnl.ificação - Tdem 4:000$000

8:000.$000
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iN:aLm•n?.a ria rln;;pcza

· LegiRlaç.iio

Consul geral de 2•
classe cm Zurich:
Ordenado - Idem..
Grat!fica(}ão - Idem

'loncimcn Los.

Summas

Tot.acs

8·:000$000
4 :000$000 24 :000$000

T,•.heco-Slovaquia

Cor.sul rreral de 2•
. classe em Praga :'
Ordenado - i..ei numoro· 4 .555, de 10
de agosto de 1922 4:000$000
Gratificação - Idem . . 2:000$000

6:000$000

r(.

Uru(J'uav

Consul geral de 1•
classe · em Montevidéo: ·
. . Ordenado - Decreto
n. 14.058, de H
de . fevereiro d~
1920' • •

o\• • ,·, • • •

t:yrntificação - Idem
Consul gera_l de 2• ·
· classe, al:ljunto,
· em Montevidéo:
Ordenado - Idem. ,
Gratificação -· Idem
Consul de. t• classe
.. no Salto:
Ordenado - Idem ..
Gratificação - Idein
Consul do 1• classe
em Rivera:·
Ordenado - Idem ..
Gratificação -"- Idem
Consul de 2• classe
em Artigad.:
·ordenado -'- Idem..
Gratificação -:- Idem
Consui' de 2• classe
.em Melo:
Ordenado - Idem .. ·
Gratificação - Idem
Consul de 2• classe
em Paysandú:
Orclenado - Decreto
n. 14'. 058; cio 11

-,·.

'

·-':-;

..
. . .. ·-·
;-:.~

...

• ~I·

. '

.. ,.

- ..··

·•"• 'r

9:333$333
4:666$667

...

••'

. ,.
,. ' '',

4:200$000
2:000$000
.', ·.;

·''

'

5:333.333

~... ~ ..._1~

2:666$667

.._,,

..

5:333$333
2:66.6$667

4:000$000
2:000$000

'.

·,,

,

4:000$000
2 :000~000

'

'
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Natureza da despeza
Legisla~ão

de

Vencimentos

fevereiro

de

1920 •. ~........

Totaes

Sommas

4:000$000

Gratificacão - Idem 2 :000$000
Consul de 2• classe
em lU o-Branco:
Ordenado - Idem. . · 4 :000$000
Gratificação .....; Idem 2 :000$000
· Consul de 2• classe
em Santa Rosa :
Ordenado -. Idem. . 4 :000$000
...
Gratificação - Idem 2:000$000 66:000$000

'

.
Addidos Commerciaes ·
Para seis addidos
commerciaes
Ordenado - Decreto
n. 14.058, de H
de fevereiro de
1.920 . • ...

Gratificação -

.

.

48:000$000

o ••• o •

Idem 24:000$000 72:000$000

Inspectores consulare1
·

Para tres inspectores .
consulares
Gratificação - Decreto n. 14.058, de
11 de fevereiro de ·
1920 . . • " ,'" "

Ordenado -

Idem..

28:000$000
.. . .
.
foi :000$000 . 42:000$0!}0 :1.024:000$000

Auxiliares de consulados
•

Para 23 auxiliares ·
dos consulados geraes de Buenoa
·Aires, Nova York,
Paris e Londres a
3 :600.$, cada um:
Ordenado - Idem. . . 55 :200$0ÔO
Gratificacão - Idem 27 :000$000
Para 87 auxiliares
dos demais consulados a 3:000$,
cada um:
Ordenado- Idem .. f74:000$000.
Graf.ificacão - Idem 87:000$000 343 :800$000 1. 367: 000~000

-------·-
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N. i5
Verba i O~ "Material":
Onde se diz Villa Bella, diga-se: Porto Sucre. e ondl) se
diz Galatz, diga-se : Bucarest.
N. 16

Verba i2•:
'
"Reduza-se de . 100:000$, ouro, fixando a dota elo para
150:000$, ouro. "
N. 17
Verba :14'. ·
"Reduza-se de 100 :000$, papel, fixando a doacão em
500 :000$, papel."

N.

:18

Onde convier:
"Ficam equiparados. pimi todos os. effeitos aos consules·
geraes de 2" classe os seus a:ctuaes addidos commerciaes e da
mesma fórma aos consules geraes de 1• classe ,os tres actuaes
inspectores de consulados.". ·
·
N. 19
_ Onde· convier: ·
"Poderão ser aproveitados, independente de concurso e
de outras formalidades. vara os Jogares de consules de 2•
classe os .actuaes auxiliares de Consulado que tiverem mais
. de cinco annos de exercício: para os de. t.órceiro officiaes da
Secret~ria de Estado, os addidos existentes· em :1.918 e que
. contarem mais de um anno de exercício gratuito, prestado á
mesma Seeretaria, o vara os de segundos ·secretarias de legação, os addidos de legação que nessa qualidade servirem
durante a guerra."
. Onde convier:
N. 20

"Fica o Poder F.xecutivo autorizado a reorganizar os serviços· de Enpansão Economica e Propaganda no estrangeiro,
aproveitando os elementos do Ministerio do Exterior e da
Agricultura. e applicando nesse serviço, independentemente, o
pessoal e as verbas votadas em cada um dos orçamentos."

.·

N. 2t

Oiide convier:
"Fica o ·Governo autorizado a despender até a quantia de
vinte contos para adquirir os objectos de arte e moveis que
se ncham na Embaixada em Lisboa, e que a ella não perten- ·
cem, feita a devida avaliação."
N. 22
Onde convier :
O Governo o a·llfesa da Oamarn dos Deputados ficam autorizados a fazer permuta de um chefe de seocão da Soore-

)
•
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l.arin das Relações Exl.eriorcs com um official da Secretaria
da Oamarn. dos Deputados, uma ver. qno os voncimcnlos sejam
·
ignacs c que ambos requeiram.
N. 23
Olldo convier:
"!Cicn o Governo autorizado· a ·rcvêr os rcg·ulamcnt.os arprovados pel9s decrel.os ns. 14. 05G, i4. 05~ c H. 058, todos rll'
H do fevereiro rle Hl20, podendo reorg·amr.nr, sem augmenl:n
d() despor.a, os serviços da Secrcl•al'ia ·ele Eslarlo, do COJ'PO Dlplomatico c do· Corpo Consular, e, devcnrln Lambem mandar
proceder a uma nova consolidaçfin elas leis referentes aos ai' lurlirlos serviços.

.

Sfio rc,ieilaelas as seguinles
.

EMENDAS

N. 3

·...

Ondo convjcr:
'O Governo porlor:í nomear. arlrlirlos con1morciacs · suborrlinnrlos aos rrgulamcnJos, mas Jll'OpúMos ·e pagos pelos Estados. sem om1s Jlara n llnifin o sem os mcsml·.~ direitos dos
mnnl.irlos pnt• csl.a.
Onrlo' convier:
N. 4

E' cxt.cnsi\•o ans funccionarios ela pnrt.arin. da Secretaria
'elo Esl.udo rln~ llr.laçõos Exl.eriores a perconl.ngcm sob1•c os
vcncimenl.oí' a que so refere o arl .. HíO, rln lr.i n. /1,GG!í, de iO
rio agosln rio 1922, em cu,in gor.n so achnm ns funccionnrios
ílns portarias rio lodos os rlcmnis miniRtr.rinA,
'

N. 5

.

'

· Onrlc convi cr.:
Art..
Ser:í. conl•ado ans consulcs 'flal'rl os rffoit.os dr.
nccrssn, n l.om110 que tivPrem como anxil iaros rlc Consulado.

N. O ,
Onde convier:
"Fica rlofinitivamoni.r incorporado nos vencimcnt.os dos
funccionm.•ios do Cor.po Diplnmatico o rio Consular a grnt.ificnr;fin adrlicional rJo· 25 % de que gosnm ncl.unlmcnlc .nn dr.yida proporçfi.à no nrrlcnadn c nn grnl ificaçfio,

N. 7
"Equ ipnrnndn o consul rio 2' clnssr ao 2• srcrcl.nrio ele lognc.fi.o para ns nffrit.os rle l.i•nnsforoncins,"
"l\(orlil'ica n l'egulnmr.nl.n r.nnsulnr•, rliplomnl.ico r ria SeCl'f'i.al'J:t rln Exl.m·im• hnixnrlo Jlr.lns rlrcrrl.os ns. 14 .051l,
·H. 057 f\ 111. Oiíô, do 11-rlr. i'rYPl'P irn rir 1fi?O, l'eSpocLivamcnte
nos m·ls. 21, 17 tl :18, "Trnnl'm•onci·as".
·
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N. 8

Omie convier:
"Fica o Governo autorizado
San i::lcbasliun, na Hespanhu."

a t:reat· um cousulaclo cm

N. 9
Onde convier:
"As vagas de scgumlos sccrctarios de legaoão c de terceiros officiaes da Secretaria do Estado, que occorrercm durante o cxcrcicio de 1\!23 serão preenchidas pelos· candidatos
apJH'ovados no uHimo concurso cffectuado pura u ultimo tios
mencionados cargos, uccunidu cm mar:oo do 191\J 'C que não
tenham sido iuhubililados cm outros concursos ' posteriormente realizados para vreonchimontos Llo outros cargos do
lllinisterio do E~terior:"
O Sr-. Bernardo Monteiro (p~lt' urtlrJm) -- Sr. Prosidcnl.e,
requeiro a V •' Ex. quo consu!Le o Senado sobre su. concede
urgoncia para a discussão o votaoilo immediata da 'rodaccilo
·final do Or~amon to do Exterior.
O Sr. Presidente - O i::lt•. i::lonatlut· llel'llartlo Monteiro t·equcr .. urgoncia tí redacçtto ri na!' elo Orçamento · do Exterior .
. Os St•s. que ·approvum · queiram · lovantur~sc. (l'uusct.)
· Poi approvada.
I

O Sr. 2" Secretario lü e é appruvudu

o

~eguintl!

, I

'

PAI\ll(\El\

N. -Hi5- 1!l:!2
'

'

Uedacçüo {incÍ! das cme·udas llu :Scuado á. Jll'uposi('Üu da Cct?11-W'a r.los l)elJUlados, n: -1-/9, de ,19:!.2, (ixandu a dcspesd
du ·Min-istcríu das llelaçües Ea!tm•íores juu·a u ea:ercici'u
de ·/1123, c llc!11llo_ uu.tras P?'uvülencias.
'·,

N. 1

Verba 10' :·
Augmcnte-•sc· du 3:000$, ouro, tmt·a ser· dada a gral.ificução ·exl!•aordimtt·ia de ·1 :3001!', Ulll'O, ao cunsul de >ICi;undu
cla~se adjunto om Pari:; c ao ~onsul de seg-unda t:lasse om
Alexandria.
N. 2

Ondo convier:
. Cuntiuúa 'cm vigut• u :ut. :!7 tlti dccrl\Lu n. 1.555, ele. 10
dü ag·oslo ele 1022.

N. 3

Verba -1':
«Jmovom-sl! as diarius .dos con·eio,;
ln~üu altct·a~a pm·a i :.4.!!0$000,)) ·
·

tt

2$, ficando a

do~

'

. I
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N.

-l

Verba :1•:
'~r·:"'l
' - • .3ejam elevados os vencimentos da consultor jurídico de
Hi: 000$ a 24:000$ annuaes.:.
Ve~ba

2•.:

N.: ó

«Reduza-se a 10:000$, papel.:.

.,

N. 6

Verba 3":
"Reduza-se de 20 :000$, fixando em 5Q :000$ a sua do:tacão, pnra o vindouro exercício.:.
N.: 7. ·

'

1

Verba .t•:
<1: Reduza-se de :1ü: 000$, fixando em 20: 000$ a sua do:.
tacão para :l923. ~

N. 8

•
Verba 6":
«Reduza-se de :10:000$, papel, na ·(• consignacão, e de
50:000$, ouro, na. 2• consignaeão, ficando fixada em 20 :ooo,;
papel, e :150:000$, ouro, respectivamente, a primeir::t. e se.gunda consignações,,
/

N. 9

Verba 9":
Onde se diz .<~: minisiLÍ•o residente», diga-se: " enviado exLificaciio e 10:000$ de representação, correndo nata despesa
·traordinario e ministro plenipotimciario », alterando-:se·Lambem
nessa conformidade para :10:000$ de OJ,'denado, 5 :000$ de grade .mais cinco contos de réis, pela reduccão ouro ffita na .
. segunda consignação ·da Vf!rba 6•. · ·
·
N•.:lO.
Verba 9":
Inclua-se sem al'terar o total da verba, que é de 30:000$, . ·
no final, o rseguinte: « incluindo a gratificação de 3: OOQ$, ouro,
para o dactylographo-archivista da Embaixada em · lh•anca, · .
a :200$, ouro, para o interprete da Legação no Japão e 2:000$,
ouro; para o interprete da Legação na Noruega.,
·

I

N. ii

Verba tO':
Eleve-se para 8:000$ a dotacíio destinada no aluguel' da
casa do Consulado em Nova :York.~.
N. :t2

·Verba to•:
Em <Eventuaes de V~Jncimentos do pessoal >, onde se diz
<: dur·ante o exercioio >, diga-se : ~ durante o exercia io e ln-

-
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cluiudo a g!·atificaQão de 1:280$, ouro, do interprete tlo Consulado ~m Gotl!en!Jurgo; ::::000$, OUl'O, para 'auxilio aos con~ulc~ honorarios em llresden e SwalllSea a 1 :500$ cada um e
differença~ de vencimentos de auxiliares mandarJos· servir
interinamente nos consulados ,geraes de Buen'os ·Airos, i'! ova
York; Paris o Londres:., reduzindo-ISe a verba a uma só consignação de .60 :000$000 :..
Natureza da despesa
Totaes
· Legislacão . . . :Vencimentos Sommas
N. 1&
Verba iO•:
« Substitua-se pelo seguinte:
N. i4 .

.ll]mcuda substitutiva- Verba 10" (ouro):
SubstiLua-se pelo 'seguinte:
Natureza da despesa-Verba .10• (ouro):- Corpo Gon:;ular .- Pessoal:
/

Consul geral de 1•
classe em Ham- ·
burgo:
Ordenado - Decreto n. 14.058, de H
de fevereiro -de

1!120 ....••.•••••
Gm ~ificacão - Idem

AU.emanlla

9:333$333
'•:666~667

Consul de 2• classe
adjunto em
Hamburgo:
Onlenado - Idem..
• :000$000·
GratificacãQ -Idem' ' 2.:000f000
Consul. geral de 2"
classe em Bre-·
men:
Ordenado - Lei. .•
s:ooo$ooo
Gratificação :-Idem 4:000$000'
Consul de i • classe
em Berlim:
Ordenado - Lei numero 4. 555, de
10 · de agosto de '
1922 ...• ....•.••
5:333$333
Grntificncão -· Idem 2:666$667
Consul de 2" classe
.-·- cm Munlch:
Ordenado - Idem .. .f. :000$000.
Gratificação -Idem 2:0Q0$0QO 4ü:000$000

.. '

!t6 :000$000

'.'.
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Mgent-ina
Gonsul geral de :1. •
· clus,se em Buenos Aipes :
·
Ur'deuado - Decre-lo n. 14.058, de
' 11 de fevereiro de
9:333$333
1920 .... : .....•.
Grutificaçiio ·-Idem 4 :666$667. ·- '
Consul do 2• classe
n-d .i. utt to em
·Buenos Aires :
Ordenado -- Idem .. · 4:000$000
· Gru Lificução -Idem :l:OU0$000
Consul ·de 1• classe
no Rosario de
Santa Fé:
Ordenado - Decre-.
Lu' n .. 14.ü58, de
11 de fevereiro de
1920 .. .. • .. .. .. • 5:333$333
~
Gratificação -Idem 2:666$667 · '"'\ -Consul de 1• classe
em Posadas :
. .... ,..
ÜJ'dénado - Id-em .... 5:333$333
GJ'atificacão -Idem · 2:~66$667
(:]..)nsul. de 2• classe
•1m Alvear:
Ordenado - Idem .• .t·:ooosooo
Gratifica cão -Idem 2:000$000 ..........,·~·
Consul de '2" classe
'-..
em Paso de los
I,ihres:
'
Ol'denado- Idem..
4":000$000Grnti!'icucão --Idem 2:000$000
Consul de 2" classe
-·cm S. Thomé:
.r:ooosooo '
·Otd!!nado -- Idem .•
.
GJ;alificacão -Idem 2:000$000 '
'
Consul de 2• classe
. - ... ""-''/"'
nm La Pia ta:
... ·,,
Ordenado'- Lei nu. mero -i.555, do 10
de agosto de 1922 4':000$000' -.
. _
· Gratificacfí~ ....,·Idem 2 :ooosooo ao:ooo$000
'
. - ... _.....,...,....._

Tolaes .

'.'--<&.

"

'-

.. ·.

:,..

/

~·,

''

I

'

.

• • '

'

I

'

''.,

'

,"'

' '

'

'

'

'

,_..,....,...,,-~

.,

...

I

'

I

Xall.ll't•za dil 1./1.-:·q.J('~m

J4t •g- i:-; la '.:;1u
.lu.s/ I' ia

t:nnwl de J'

· ~~~~

ela,;~o

Vi~nne:

ÜI'dt•nndo -

Idt'/11,,

~:.n1li l'it'ill;~u -ldt~lll

.r.;: :3:t;.~:1:J:1
:.!:0Gü~H07

-·,.,.---

H:OtJli('UOO

---,...,....,--

JJclaica
Con,;ul gemi do i'

ela""'' r·m An-

I.IICI'!lia;
Ot·dmlado - Doere. l.o 11. t.\.f.l5:l, de H
d1~
J'eveJ.'üit·o de
·JO:!.O , • , , •• , ••••
.C:ntl il'ient;iiu -ldenl

n::J~1~;$:3~13

·Í : üliü~UG7

Cnll.'IJI tlc• 2" elus~c
n ti ,i 11 11 I o e111
,\nlucrpin:
(JI:•/I'Ilado.- T.c·i 1111Hit'i'll .\.~G~.

dn 10

dn n.~o ..;!o /.11~ Ht~2C:t·nLil'il:a(;;iu -lt.lt'lll

!, :000~1)00

2:000$000

C~>ll>lll rlo :l' C\lnssc
I! III Dt·uxe11a;;:

Tdem o,

01·,!,.11:vlo -

Gt·atil'k:ll;iio - Ttlum

...

,n')•:-t~nl"l')

iJ ,•JVr)rpiJi.I•J

2:UUU$UU7 28:000$000

---- -.,....,..---

flolivia
1" eln:.;so
em Por lo Sucre::
01·tlennrlu --- Lei o o,.
Gl'UI.i l'k:q:iiu -·Idem
C!l!'l~'ui.dn

:=- , ,., ••, ...... ii:<;-, n•"\

o) • ,_lo) d •:;l t) i) ...

;~: GGG$GG7

~it·n/.il'it0 n(:iin ~uppk~

r,Jt•lll o.

nwnlat· C~>lli'IJI

rlt• I" t\lns<.c

-0:1100~000
'
·'

rm Cohi.in:

Ot•t'it•l1:11.ki - Dccré. ln no lloOGH, dc
·li fl,• /'t•\'! l'<.'ii'O dt•
0

.IH'!CI • • . • • • • . . . . •
GJ·alil'ient;fin- ldt•m
r.:ral ifhon~fi(l ;;upple1 )ll0lllato ·--

Idr•1n o..

r~ ::·.::.J:].~:.;:::J
:?:l\GG~GG7

G:000$000

2s :qoo~ooo

- t ..

23
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ANNABS

J>9 SENADO

Natureza da despesa
Legislação
Vencimentos

Sommas

Tola os

Chile

geral de t•
classe em Vaiparais~:
··
Ordenado - Lei •••
Gratificação -Idem
Consul de 2• classe
adjunto em
:Valparaiso :
Ordmwdo -· Idem .. ·
.Grntificação - Idem
~onsul

9:3331833
.&:~661667

4:0001000
2:000$000 20:000$000

f90: 000$000

China

Consul geral de 2•
classe em ~banghai:
Ordenado - Lei.,.
Gratificação -Idem

8:0001000
4:0001000 i2:000$000
.~!I

Dant:d11.

(Estado Livre)
Consul de i • classe
em Dantzig:
.Ordenado -Lei numero 4.555, de 10
de agosto de 1922
Gr~tificação -Idem

5:383$333
2:6661667

S:OOO$ú00

Consul da 2• classe
em Copenhague : .
Ordenado - Lei .•. 4:000$000
Gratificaoíio -Idem 2:000$000

6:000$000

• Dinamarca

-~

Euupto
CotJ:lul dt1 :::• !'lasse
em Alexandria : ·
Ol'den:tdo - Decreto n. U. 058, de .
11 ele fevereiro de
:1020
4.;000$0º0
-····· ·····••!~•·•.•

'

'·

.

... .....
~

••
30 DE DB.ZE~!IIfiO

SESSÃO 11:/.[

i
I
••

!)!

1922

35/5

da despesa

Xature~a

Ven~imentos.

Le!fislacão
Grati t:icacão - Idem
Gratificação si.Ipplementar - l-ei ...

2:000$000

____

1:000$000

_,
Esladus /..:nidos da

i:lommas
7:000$00()

._..,..

Totaes
aa:000$000

.---- -·--·-·-·...-

AIIW1'ica

Consul ger·at de 1•
elasse em Nova
Yol'k:
Ordenado - Decreto n. 14.058, de
11 rle fevereiro da "
9:3331333
1920 ' ' ' ''' ...• '
Grutifi•~acão -Idem
4 :666$667
Naturez~ da despesa
Lonsul de 2• classe
a d j u o to em
Nova York:
U•:d<Jnadu - Idem..
4 :0001000
2:000$000 ·
Grati!'icação -Idem
Gratificação addicional --Lei n. 4.555,
rle tO de agosto de ...
1922 " ' .. " ... "
1:000$000
Consul geral de 2•
classe em Nova

•,·

._1..

'

Orleans:

Or·denado - Lei. . •
GratifiC'acão -Idem
Consu I geral de 2•
classe em NorfQlli,:
..
Ordenado - Decreto n. 14.058, de H
de fevereiro de
'1920
Gr·atificacão -Idem
Consul de 1• classe
em Chicago:
Or·rlenudo- Lei numero 4.555, de 10
de agosto de 1922
Gratificação -Idem·
I

•

0

O 0

O 0

O 0 I

0

0

0

8:0001000
4:000$000

8:000$000
4:000$000
.'

<,

5:333$333

2:666~667

Gonsul de 1' classe
o rn Philadel"

phin:

Ordenado -

.(;ll'n~ificuciío

Td!Jm ..
-Idem

5:333$333

g:.~§9,667

.....

.. . ..;:_.;.',:•'

..

.........

35G
.l\"a[urc~a

du Lk,;peza
Legislar;ão

Cousul do 1• classe
~fl1 ;Baltimore:.
Onlenatlo ....., Lei.,.,
.Gralificur·ãu
..
. -.. Idem

Ycucimeu lo8

r.:,

SQmmu~

noo•·ll!-•'1~'1•"1

i),l)o.J.:tç\.10(.)

.2: t)()()~()(j~

Jcinlamlia
Consul dei 2' c1asso
em Helsingl'ors :.
(Jrdenaclo -· I-ei üumer.o •i.5G5, do 10
de agosto do 1022
C:J'alil'icação - Idem

J.'mnca e possessões

4:0008000
2:0008000

Consul do 1' chisse
cm Pm·is:
·
.Onlennclo - Decreto u. 1.;,or.s, di) i:!
ele fevereiro do
1920
t't'tt':
C:J·atiJ'icnciTo -Idem
t"f t 1!

"t, I t

9:333$333
.J.:GGü$üü7

Conml do 2' classo

a li ,i n n t o cm

P'll'J.)O:'
t . ·- •.

Ordena rlci -· Idem; ,,
GJ'a li l'icnr;,fio - Idem
Gral.iJ'icacão ~upplemcnlal' - Lei., . .,

4:000$000

2 :OÓ0$000
.·:r

.

:OOOMOO

Consnl gorai Clo 1'

cla;;se no Huvro :·
Ordenndo - Lei,.,.

Gra Li l'icação - Idoni

9:333$333
-í:GG6~G67

Con;;ul rlo 2" chHiio
nd.i unto no ria-

, vro:·

··

.Ol'(lcnnr.lo - Decrclo
n. :11.058, rlc :1 l

t flr.

fOVf'rr.iro

C]C

' 10:!0, ••• ••.....•

C:rnl.ificnr;iio-

Idun~·

·Í :000$000

2:000~0ÓO

Consn 1 Gri'nl rln 2"
rla;,so rm .Bol'rllio;;

Ül'rlr.nr11ln - l'd<>n1, ,.
:GJ•alifieur;iío - Ir.Joni

R:000$000

~:OOQ$00Q

.6:000$000 -

~alureza

•

lltt despesa
Leg·i:>hH;üo
Yeneimenlos
Consu l do :L' clus;;c
· e 111 H nu lo;,nc-

Sommas

sne-.nH~r:

Ordenado -

~1.rutificucfiu

Lei. , , ,

- li.lem
Consul rlc 1" cJa;:;;c
· crn Marselha:
j)rclenado - Decreto
· n, •U .O::í8, rlo :l J do
i'evcreit·o do J\120.
i:J.rulil'icucüo -· Idem
Cnnsul cl•: :!" cla.-se
t•m CherlJut·go:
Ordenado - Idem.,/
(lrati l'icauüo -. lüem

.ComLtl g'ct•n I de· 2"
elnssc cm La llochellc-Pallice: ·
Ordenado - ldl'lll.,
Q-ratii'icacüo- lclern
Consul de 1" classe
em Ly@: ·
Ordenado - Lei numero .J. 555, de 10
de agosto de 1022 •.
Gratificação - Idem
Consul do 2" classe
· cm Dalmr: ·
Ordenado - Decreto
· n. 11.\,058, de ii do
agosto elo 1922. ,
Gralificucüo - Idem
Cnnsul de 2" classe
em Cáyenn:
Ü]'(]ennrlo - Idem .•
Gratificu~ão - Idom
GrnLil'icn~üo supplemcnlm:
Idem.

'(11'it.-Brctanlui e Po.~.
scssües ··
.Consu I g·cral do 1•
clas;;c em Liverpool:
'Orclenaclo -. Docrrlo
." n. 11.\,058, do H de
i'cvorciro dll Hl20
C.ratificn~iiq - lclr.m

i>:3:33~333

2: lillli:jHlG7

2 :IHifi~üG7

í:000$000
2:000$000 75:000$00Q

r.:000$000
2:000$000

5:333$333

~ ·~o·u·~(l"~
,_,U,•j'll~

1:000$000
2:000$000
1,;000$000
:2:000~000

4:000~000

--,.':".-..,.-,

9:333$333

' . ül'ü~Ü''~
.l ijl v~

i)..

105;000$000

Tolucs

3j8

ANNAES DO SENADO

Natureza da dospeza
Vencimentos SQmmas
Les·islnciío
Consul de 2• elasse
adjunto em I.iverpool:
Ordenado - Idem, . 4:000$000
Gratificação - Idem ' 2:000$000
Gratificação supplc- .
montar - Lei numero 14,555, de 1o
de, agosto de 1022 I :000~000
Natureza da despeza
.J
· Consul geral de 1•
classe em I.ondres:
Ordenado - J.ei, ... 9:333$333
Grntificacüo - Idem 4:666$íl67
.
'
Consul geral de 2'
classe adjunto
em Londres:
Ordenado - Decreto
n. 'i-4.058, de 11 de
fevereiro de 1920. 4:000$000
Gratificaêãõ- Idem 2:000$000
Gratificação supplementar - Lei nu•
mero 14.555, de 10
de agosto de i 922 1:000$000
Qonsul de I • classe
em Cardiff:
Ordenado - Dooreto
n: >11.058, de H de
fevereiro de 1920. 5:333$333
Gratificacão - Idem 2:666$66i
Consul de 1• classe
em Glasgow:
Ordenado - Idem .. 5:333$333
Gratificação - Idem 2:·666$667
Con~ul de t• classe
em Manchester:
Ordenado - Idem .. 5 :333$.333
Gratificação - Idem 2:666$607
Natureza da despeza
Consul de 1' classe
em Captown:
Ordenado - Decreto
n. J.\.058, de 11 de
agosto ri e J92:?, . 5:333$33,')
Gt'alil'icação - Idem 2:6661067

'••
Totaes

.-·J:, '·

~:.. I

'

.,

~

.

•

'

i

..

SESSÃO EM

30 DE DEZEMBRO DÊ 1022
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Natureza da despcr.n
Lrgi~lacão

Consul de 1" classe
e rn Sou I hamplon:
Ordenado -- Idem. .
Gratificaçiío - Idem
Consul de 2• classe
em Calcutá:
Ordenado - Decreto
n. 14. 058, de ii de
1920. . . .. . . • . . . .

Gratificação - Idem
Consul de 2• classe
em Halifax:
Ordenado - Idem:.
Gratificação - Idem

Yoncimr.nlos

Sommns

5 :333$333
2 :6136$667

'

!l :000$000

3 :000$000

4:000$000
2:000$000

Consul de 2• classe ·
em Barbados:
Ordenado - Idem .. 4:000$000
Gratificação - Idem 2:000$000
Consul de 2• classe
em Bombaim:
Ordenado - Idem ..
Gratificação. . . . ...

·i :000$000
2:000$000 107:000$000

Hespanha

Consul geral de i"
classe em Barcelona:
Ordenado - Decreto
n, •14.058, de H de
fevereiro de 1920. 0:333$333
(}ratificação - Den, 114.058, de 11 de
fevereiro de 1920. 4:666$667
Consul de 2• classe ·
adjunto em Blllrcelona:
Ordenado - Decreto
. n. '14.058, de 11 de
fevereiro de 1920
Ordenado - Decret.n
n. •111.058, ele ll ele

fevereiro ele I !1:.?0.

Tol11es

I :OOMOOO

2 :000.$000

·-

•

~

j

J)V
~··"

tí:d ll!'rza rln dcsprw
Log·i;;Jnçüo
r.nn;m\ rln 'L" cln~::;c
r.m Cadiz:

Yr mi menlo~

Sommns

m·c/o n. J.l .O:íi!, rln
'l t rle i'r'\'el'r>il•" •ln

·10:?0,

• , ...... ,

Gt•:tl i J'icntiio - Duci·rlo n, J L OGG, du
H rle J'c•Vel'f'ÍI'u de

1o.~o.

.•. .. . .. .. •

2 :O!lO~OOO

2: ooo.~ooo

Cnn.,lll rln I" rln.'·'C
r•m ViJ.m:
OJ•dcnnllo - Lei nnmr.ro .l,fíi'7, dr! Iii
do

ngo~lo

de JP!:l

Gl'nliJ'icneão - Lr.i
ngo.,lo de •I 023.,.
n. í.5fl5, eleJO to

5:333$333

.? ;liGil$G0'7 30:000$000

llollanrla

Consul gcrnl rlc 2"
classe c•m Am.otcrda m :
Orclenarln - Decreto
· n. •J.l.lli'ii:l, rlc H de
fC\'Cl'CÍI'O

de 1!l20,

2:000$000

Gratil'icacfío - Decrelo.n. 11t.058, (\e
11 de feVCI'CÍ!'O de
:1 !I.? O•••••••••••• '

4:000$000

Consul de :1" classe
em 11uiiL'l'dnln:

Oi'rlrnado -

Lr~i nu-

me!'o ·L5G5, dL' LO

rlro ng·nsln rlu

t\12~.

0::.1:33$333

Gi'ttl i l'icnr:nu - Lo i
ll. i,::;::;::;, dr• IO du
ngu;l•.t du 10:!2 . . . .~:G28$lll17

11 alia

Consul a•:rnl de I'
Cllnssc .cm Gcnova:
Oprlr>nn•lo - ])pc,•et.n
11. I tiJGfl, dn ll tio

fovareirn tle

c:,·nlil'icw;~o

JU~O.

-. hlom

n: :Ja3B.:3:3:l
•JI : ('!'('''"('~
l ) lijJU J I

20:000~000

~aflll'CZ(\ ~a L1US[Je7.:1
L.

'·'encin1~nl.o"..,

cg·islnr.•ão.

S
. ·· To.t nr.~
• on1mas

' .Consul r;cenl ele 2"
classe ad.iunl.o
cm Genol'a:
.Ordenado - Dccl'elo
--~

n. HoOriS, clu J l d1J
J'C\'Ol'Cil'O de :I !)~O
'Gl'at.it'icar;fío - ldcnt

'• :000$000

2:000~000

Consul ele I" dn>SC
ctn Tl'ie,;le:

Ordenado - Deeroel.o

· no •J \.ll:ií:lo Ju 11 d1!
i'C\'ül'C i.t'' i d1J I !1.20.
Gralil'ica~fiU - Idem

Natureza ela

cli!~pcza

Consul :;;era! de 2"
· classe' em ~n
poles:
Ordenado - 'LI! i
Gtoalil'ica~iio - Idem

o ••

Consul (]e 1" classe
· cm Jlomn:
Or·donnclo - Lei nu. ll1Cl'O -1.5550 de 10
ag·oslo ele 1!1:2~0 o.
Grali l'ica~ão - lclern

s :0008001),
'• :000~000

5:333$333
2:Gii0$Gli7

Consul tle 2' classe
· cm Livorno:
Prclcnado -Decreto
no •Ho058, do 11 ele
do 1!)20.

.} :OQ(r$000

ldem

:2:000$000

Consul rle 2" cln::<::o
em ;\tilüo:
Ordcnnclo - ld•JI1lo.
Oralil'icu1:ão- Jdi!Jll

·Í :000.$000
:l:000$000

i'l!\'Cf'('ÍL'O

Grnlil'ica~fi••.-

•
I

'.

00:000$000

'JaJ)(Í6

•

Con:,ttl g·m·al de :!•
· cla~~e· cm Yoknnrna:
Ordenado - D•~r.tor.•l.n
· no .[.\.OiíS, de 11 cltl
i'evcr·ciro de li \120
GrnLi t'ic.nção - ld•!rn

s :ll00$000

:2 :~Q,0$0t}j'

::o :000$000

~62·

ANNAES DO

SENADO

·Nat.urcr.n ela despesa
Legislaoão
Vencimentos Somma:s
Consul de 1" classe
em Kobe:
Ordenado - Lei. . . 5 :333$333
Gratificação - Idem 3:666$667 20 :000$000

I
Totaes

•

Mexico.
Consul de 2• classe
em Tampico:
Ordenado - Lei nu-"
n::ero 4.555, de 10
de agosto de 1922
Gratificacão - Idem

o~: 000$000
2 :000$000

6:000$000

5:333$333
2:666$667

8:000$000

Norueaa

Consul de i • classe
em Christiania:
'Ordenado - Decreto
n. 14.058, de 11
de févereiro de
1920.. . . .. .. .. ..

Gratificação - Idem

'

Paraguãy

Consul de 1" classe
em Assumpcão :
Ordenado - Decreto
n. 14. 058, de 11 de
fevereírQ de 1920
Gratificação- Idem

8:000$000
4:000$000

f2 :000$000
I

•

Perú

Consul de 1" classe
em Iquitos:
Ordenado - Decreto
n. 14.058, de 1t1 de
fevereiro de '1·920
Gratificação - Idem
Gratificacão supplomentar - Idem.

8:333$333
2:66'6$667
2:000$000 .

Consul de 2" classe adjunto em
Iquito~:

Ordenado - Idem.
Gratifienoão -Idem

4:000$000
2 :000$000 '20 :000$000

.,
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DE DE.ZEMBRO DE

Naf.lH·eza da despesa
: Lcgi~lar;úo
Venc1menlos

:1922.

Sommas

Polonia

· Consu 1 de
s.e cm
vic.:
Ordenado Gratificação

2' clas-

Varso-

Lei. • .
-.Idem

4 :·oo0$000
2:000$000

6 :000$000

5:333$.333.
2:666$667

8:000$000

Panamcí

Consul de 1" classe em Panamá:
Ordenado - Lei.. .
Gratificação -Jdem
Portu.aal

Consul geral de 1•
classe em Lisbôa:
Ordenado - Decreto
n. 14 . 058 de 11
de fevereiro 'de
1920 ····-····

Gratific<>cão -Idem
Consul de 2 classe
adjunto em LisbOa:

·

Ordenado - Decreto
n. 14.058, de 11
1920

9:933$333
4:666$667

O

O

O

I

0

ti

0

0

Gratificação -Idem
Consul geral de 2•
c~asse no Porto:
Ordenado - Decreto
n. H.058, de H
de fevereiro de
1920 ......... .

Gratificação -Idem
Consul gerul de 2•
adjunto no Porlo:
Ordenado -- Lei ....
Gratificação -Idem
Consul gera I de 2•
em F1u n o- 118: r

4:000$000
2:000$000

8:001}$000
/1:000$000

4:000$000
2:000$000

363

Totaes

Kalurcza da de,pcsn
l.r!g· i sl HI~. no.
([]/Jn

Ycnr: imonlos

ela

Sommas

To ln c~

i\la'-

de.im) :.

0Pdcnarlo - Decreto

H 058, (lo 11
do fevereiro de
' 1920

.

11,

o

"I t I

I

I

I

I

I'

I

r.:rnli ficnclio -Idem

··.•

4:000$000
2:0008000

~4:000SOOQ

4:000~000
2:000~000

13:000~000

-

llu m1111 ia.
Comul ri•J ::J cla;;,,é
.

eJll ]3UôCUl'üL_:

.Ordenado - Lei .... ,
-Idem
.Gnllificn•·~"
"
Sur:cia

Consul rlc i" ela;;. em .C:olcrnburgo :.
0J;r1cnado --Decreto
· n •: H Oi!S, do 11
d1~ 1'1.\\'U!'IJÜoO de
o

·'""fi
J
V.'w •

o •

.

t

t '•' t

•

I

•

•:

GruLiJ'ieaçiio - Idem

5:333$333

,..., •ot'"(o"(oG~
lv )•.~ J (

''

8:000$000

,Suism.
Çonsul geral de ~·

clasosc cm Gene ..
))J'U :.

.

.

Prdemt·dci - Idem,,
.GrnUfica(;:io -Idem
Cnnsul geral de 2"
· cla~se Clll :t.u-

ricll:
Orclcnn·dn - Idem.
- hlcrn
...Grn lific:wão
..

8:000$000

1:000~000 .

S:000$000
4:000$000 24:000$000

:z:c heco_-S /v L'a(j ll irt
Consul gemi dei 2•
· classe cm l'rn-

Orr.lonnclo -Lei nul.IICl'O .l.[iG5, rlc -10

•

de a go~lu dn Hl.'!.2

~:ralificnt~u

-Idem

!,;000$000
2:0001000

0:000$000'
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!?i'ulurcza da ile:<JWSa
Log'i.' 1:11;fi n

YeJWÍJII('lllus

Summas

'!'ola c~

UI'U(jl/1/tf

.Con;;ul gi•J·al do P
ela,;,;n cm MunIP\'id•'o:
Ort.lena•ln- DPr:t·clu
':., Jl,, :1L058, do 11
dC J'eYC l'C i l'IJ li fJ
•10.20,
Prnlificação -Idem
I

'I

lfltttOI·t:

(o
!l ,, a u a ·r•)
\.hJ
.4 :066$067
•I•) Ol

•l ,., ·~

Gonsul gornl de 2·'
,
i

clnss~. nd.iunlu,
em Muni c\"idéo: ·

.Ordenado -

~1rntificn~iío

-

Jdrm ..
·I :200~000
Idem · 2 :Güü~Güi

.

Consul r! I' '1" classe

no Sulln:

Ot•rlcnndo -. Idem .•
.Gratificação -Idem

r; :a~J::l:~3:J:J
2 :GüGBGG"I

' Con;;ul de J" classe
· cm n ivera :
Ordenado - Idem..
,Gratificação -Idem

5: :l~J:l8:):J3 .
2 :GGG~(iü7

. · Con;:u! rln 2 ela;;;:c .
em Arf.ig·a;;:
ürdcnndo - J,ei ... ,.
,Gralil'ica~ão

-lr.krn

· Cnn:ml rir 2 ci:B;:d
· cm ,\lP lo:
Orclcnadci - J,ci ....
:c:ralifica•;iín - Idr•m

r.:ooo~noo

2:000$00()

'ft : 000·!00() .
2:000~000

, Comnl rlc .2 cln;:sc
cm Pn~·;;~nntlt'J:

Orclcnarlo - Dect·,,l o
. n. H. OGS, rlc 11
de fevereiro rlo
1020 ....... ·... .
:c:l'nl il'icnl;iio -Idem

2:000$000

l!f' 2 f'!a,;,;c
11 in-'Bt•nnr•n:
'Onl••n:tf'lci - Lri ... ,,
'(lJ·al
' . iJ'ic~r·ii•.1
. ... . . - Id•)m
.

2 :ooo~ooq

:

.1 :0008000

Cnn~nl

Clll

4:000$000

·, .

'·

ANNAES DO SENADO

Natureza da despesa
. Legislaçílo
·Vcn!Jimenlos Sommas ·
ConsuJ de 2 classe
em Santa Rosa: ·
Ordenado - Lei ....
4:000$000
Gra•tificacão -Idem 2:000$000 66:000$000

•
•rota e!I

Addidos Commm·ciaes
Para seis addidos
commerciaes
Ordenado - Decreto
n. 14 . 058, de 1J
de fevereiro de
1920 . . . . .. . . ..

lj 8 :000$000

. GI,atificação -Idem 24:000$000 72:000$000
Inspectores consulares
Para tres inspectores
consu 1ares
Gratificação - Decreto n. 14. O!iR.
de 11 de feverei~
ro de 1920 ....
Ordenado -- Idem ..
Auxiliares de ·con.mlarlo
Para 23 auxiliares
do8 consulados gerae8 de Buenos
Aires, Nov•a York,
Paris e Londres a
8 : 600$, cada um :
Ordenado - Idem..
Gratificação -Idem
Parru 87 auxiliares
dos demais consulados a 3 :000$,
cada um:
Ordenado - Idem ..
GJ•atificnção -Idem

,,.

28:000$000
H :000$000

'

42 :000$000 1. 024 :000$000
,

•. •···'

55 :200$000

\

27:000$000

174:000$000 ·
87:000$000 3·13 :800$000 :f. 367:000$000
.

'

..

N. 15

piz

Verba fü" " Material":
Onde se diz Villa Bella, d!gn-se: Porto Sucré, o onde ~:a
..

_(Jal~tz, qign·-~~

J3.ucªrest.

I
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N. :16

Verba 12':
_. "Reduza-se deiOO :000$, ouro, nxando a dolaoiio para
1.50_: 000$, ouro. "
N. i7

Verba H':
" Reduza-se de :100:000$, papel, fixando a dolacão em
500:000$, papel."
N. iS
Onde convier:
" Ficam -equipa-rados. para· todos os effeitos aos consnles
geraes de 2" classe os se.us actuaes addidos commerciae.s, e da
mesl1)n fôrma aos consules gerae-s de i' classe, os tres actuaes
mspectore~ do Consulado."
N. i9

Onde convier :
" Poderão ser aproveita:dos, independente de concurso e
de outrns formalidade;;, para os logáres de consules de 2'
classe os acluacs auxiliares de Consulado que tiverem mais
de cinco annos ele excl'Cicio; pal'U os de le1•ceiros officiaes da
Secretaria de E~taclo, os addidos existentes em 1918 e que
contarem mais de um anno de exercicio gratuito, prestado ar
mesma Secretaria, c para os ele segundos secretarias de le-.
gução, os addidos de legação que nessa· qualidade serviram
durante a guerra." ·

N. 20
Onde convier:.
"Ficn o Podel' Executivo autori11ado a reorganizar os ser~
vicos de Expansão F.conomicu r. Propaganda no estrangeiro,
atiÍ·oveitundo os elementos do Ministerio do Exterior c da
Agl'icullura e applicando nesse gcrvico, indepondentemoõte, o.
l)essoal e qs verbas votadas em cada um dos ministerios .,
N. 2i

Onde convier:
" l<'ica o Governo autoriza-do a despcnde1• até a quantia do
vinte contos para adquirir os ob,iectos do arte c moveis que
se acham· nu Embaixada em LisbOa, e que a olla.não perten~
c,om, feita a clcvidru uvaliaciio."
N. _22

Onde convier:
O Governo c a 1\lesn da Cnmara dos D~puL'ados ficam au~.
torizudos a fazer permut_u ele um chofc d~ ~o ccão da Secr~":;
tnriru elas Rclacões Exteriores com um offiCwl .da Secrct~r1n..
da Gamara elos Deputados, uma ve~ que os vcncn:ncntos s.liJD,m·
iguacs e que anibos requeiram.
'
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N. 23

Onde t·nnYiel':
".Fien o

Go\'I~J'lln

iil'llm·izado

il l'n\·t·t· o~ J'l~g·r.1lnmcnlos

r.p-

J•l'nYa'i.ln.; pelos ri•'eJ·r•/o,; n;;, J.í.llé-0, H.O[í7 e H.or.tl. Jorlus t.IH
11 de .l't~\'PJ'eiJ•o di• Hl~O. pndt•Jifin l'COJ'gn!Jizar, srn1 nug·mt•nlu
rio 1/i•:'pr~u. n.; Si'l'\'ii;n,; da :Si'L'l'l)l.iil'in. rle E;;/ado, rio CnJ•po lliplomaliro e rio Ctwpo Cnn;;ni;u•. o. rlcycndo 1.nml•em m.al'fint'
pJ•ocec:let· a tuna nova cnn:<oiidnciin dw:; lei:; rel'et·enles tl.OS ullmiitir:s ~t'P\'ii;os.
Snla rln (:omrni>';fin i)i\ nerlacciin, 30 do ih•zcml.li'O õlc ffl2.2.·
- Vida/. 1/omos, .flJ'ItSid,!J!Ic inll't'ino. - 0/l:(fllo'Ío J>into, 1\elalot•.
O Sr. Paulo !le Frontin- Peco n 1)alnvra pela imleni.
O Sr. Presidente- Tem n ]mlavra 6 nobre Senador,
O Sr. Paulo tle Frontin '(pclrr o,•dem) - Sr. Pt•esidcnlri,
ijedil'in a V, :Ex. que consullnsse ao Senado sohJ•c si concede
pt•el'cl'emdn ptn·n a vol.aeiio das mnlerias consl.antes !la oJ•ilrlll
do dia sohJ'P. a J't!snlur;ITo 1lo Congl'r.eso Nacional velada ·pelo
.SI' .. Pl'esiclenlc da Hnpuhlicn.
O Sr. Presidente- O Sr. Senador Pauln r]i) Fl'nnlinJ'NJ1iet'
rc•snhJt.:iío !lo Con!)Tl'SSO ;-;"ncionnl. velada pelo SI'. Presidente cln nepuhlica, pnt·a
o:: llemni,; Jli'O.iecl.o~ constantes da ordem do dia.
'
0:< srnhore;; que apprnvam o roqnr.rimenlo de Ul'f:'f!llCia
:qur. i rám I evaulal'-Sc,
Foi nr•prontlo,
]ll'l'l'CJ'rncia sobre a diseu;;;;fin unica da

A i\fesa· éslú r.m uil'J'iculdadc parti procerlet• :1 v n/ n(:ITo 1la
í11:1lol'ia sc•;.minte, islo 6. da proJlOSitiin dn. C:nmara 1.los Dr.pubdo;; n. 1tlG, pm•qur. r.lla não so nelta sollro a M1•sa, ntlOZiU'
.d(• con;;tnr da O!'tlt•m do dia.
O Sn. P.ll:r.n ng Fnox·rrx- Nci>lc cnso, Sr. Prr.;ddr.•JJlc,
ilrnpnniu.l 6 nrliamenl.o r.Ja discu;;siío,
O Sn, PrmsmEX'l'E- O Sr. Srnnclo!' Pr~nlri de Fri'inliri
X'NJLWl' o nclinmcnto ela rii;;cus;;ão ria proposif:iio n. 1OG,
0;; srnlHH'ri' que ú!liH'OYnnl o rr.qnel'imcnl.o queiram IIi-'

;i''nn!.al'-se.

J'oi concNiiclo,
··

Yolnefío, bm 3' di.,cnssfio. ria iH'ôposiefici da f.!:llllGI':i dos

Depu/.adn~

n, 1G3, rio 10::2. qnr. autoriza n fn~~!' ohJ·n~ rle que'
mnr.ilimns ele I1ni1emirim c ;.li) S. 1\!alJJcns,

c:nrrrcm os pn;;/n,;

~lo E>lúilo Snn/.o,

Approya.tln; vnc ·ii :snncciio,
\ ~'i\'\t,\fiti, t:nl 2R l·if~'í!lJ~~fi::i, Ô!l PI'Opbsi~fitl i~.J n~ 1 .1llft1':1 il·J'3

.Di•pulal;(.:' n, 108. tin 1fl2J, que dispue sobre a pi·omnr:fio rlt~,;
~ltrnes srg·m1rlo:; /.I'Jll'lllt!S nJudan!es rio ma(lldnislns c dti outras
lH'OYiclrnci ns,
·
·
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\'of ar: ii n, cm 2" cli;cusBiíu, tla !li'Dposit;iio rTa Ca Jll:tt'a dos
Depul.atlu; n, 100, de 1!1.~2, que aulori~a a abertura rll! um
r:reclilo do \l :000$, paJ•a Jlag·amonLo uós herdeiros de João Hodl'igucs da Cruz, pela dçsap~·opriação .1:cila pura a conslrucção
da E:;/J'tHia de Ferro 'l'unlJo a Proprm •

11

••

1\pprovacla.
;Y.'otaÇão~ )lm' 2• ~]jscussãd, da !H'oposi0ão ela Camar<i elos
Deputados n. 187, de 1!J22, que abre um credito elo 3[11 :3Hi$;
para pagamonl.u a ~rhc Amnzon ltivct· Slcum Nav.ianLion Gumpany, J,imiled, c u conlractnr o servioo elo nwega~<1o da
Amawnia.

A [J].Irovacla.
GI\ED!'I'O P.\llA llJllo'OI\l>b\DÍÍS

·J"

di~eussiiu

da ]H'OlJO::iÍ!iÜO da CamaJ'a elos D•)JJUlados
n alJe!'l.ura de um ct'etlilo de lü5 :278$D9J, "llP~
wrba J2' elo Ot'CUlllUtJI.o v igcmlc, vura pagt.nwntQ
a ol'l'icinr':i rcJ'ormaLlos.

CJI.!O autoriza
pI e lllrJ hl.nl' ii

,\Jrpl'oyada.

Glli':J)J'J'O

P.\B.. I P,\G.\~H:N'J'O.

EU

YinTUDB

DE

llE[Nn:Cm.w.\o-

.3' discus;;üo do projcclo do Sonatlo que aulol'iza o novurnu n abl'ir os creclitos que i'ot•cm p!'ccisos para pag·at· au
Ollg·enhuit•o João l"mncisco elo Lacerda Coutinho o qu!J lho ó
clovido PC•r motivo ela sua rcintegt·nuiío no cargo que exr.'i'CO
mt ltepnt'tiuiío ele Ag·uas e Obras Publicas.
,\pprovado·, vae á Commissüo ele Hcclaceiíu.
SúGIEDADll c;,~JXEllUL PAU,\ EN ~E
;~

2' di~cus~úo ela ]JJ'oposleüo Lia Camara Llo,; Do.,puladns
1'Cconhcco ele ulilidaclc pul.rlir.:a a Socicdmlc Plwnix Caixeiral Ptu·úcnsc.
([IW

AppJ·ovadn.
O Sr, Smnpaio Corrêa (pela ordc 111) - Sr, PrcsiLlcnlc, esIamio inl'orrnadfJ de qne so UIJha ~u!JJ.'O a Mosa a l'r!clacdio final ~ln flro.icclo que acalnt de ser UJl)H'lll:ado, rcqueh·o .a Y. Ex.
se digne de consulfru.· an Benado so!Jt'e st concede Ul'!J'ClliJHt [JUl'a
u smt .immcd i ala discu8siío c YOLtu;.üo.
O Sr. Presidente -· Os scnlloJ'CS que concctlem lll'gcncia
a t'r!dacr:iio final do pl'ojcclo que ucuJJa du set' Ulllll'avatlo,
qucit•am se lu\'antm· .

JlUt'a

••

••
••

l"oi

Uj)pl'O\'UclO,

S.- Vol. XIII

' :?-t

-
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o Sr. 2° Secretario lê, e é, sem debate, approvado o l!e-

guinte

PARII:Oil\

N. 465 -. 1922
Jlcdacçúo {i.na.l qo P?'Ojecto do Sen,ado n •. 87,_ de HJ22, qu.e. au-

. · t.ul'i:a a abertura pelo

.illi!~isterio da' Viação" e Obras• Pu/Jlicas, dos creditas precisos para occorrer ao pagarnento
de qnc .é devido ao engenheiro da Repartição de Ob1•as
l'u.blicas, João Francisco de Lacerda Cout·inho.

A1·tigo unico. Fica o Governo autorizado a abrir,· pelo
da Viação e Obras Publicas os creditas. precisos
para uecorrer ao pagamento do que é devido ao engenheiro
de 1' classe da Repartição de Aguas c· Obrás Publicas, João·
Francisco de Lacerda Coutinho, reintegrado na referida repurticão com vencimentos annuaes de 18 :310$, á partir de 1
de setembro de 1916, em consequencia do decreto legislativo
n4. -L 062, de 16 de janeiro de 1920, deduzidas as importancJas
l'Ccebidas pelo mesmo engenheiro, afóra o augmcnto provi. ~orio da lei n. 4. 555, de 10 de agosto do corrent.e anno; revogadas as disposições em contrario.
Sala das Commissões, em 29 de dezembro de f922. :....
Olegario Pinto •.
111ini~terio

PEI\CEN'l'AGENS A AVALIADORES

Discussão unico. do véto n. 122, de i922, á resolução do_
Conselho Municipa~ determinando que do imposto de transmissão de proprieaade arrecadado em virtude de guias dos
Juizes de Varas Civeis, Provedoria e Resíduos, OrlJhãos e Au.;
sentes, será deduzida. a percentagem de tres e me1o por cento
que, cm partes iguaes, caberá aos avaliadores privativos dos ·
J•cfcridus juizo~ c das Cmadorias de Orphãos e Auzentes.
Rejeitado, vae ser devolvido ao Sr. Prefeito.
RESOLUÇÃO VETADA

Discussão unica da resolucão do. Congt•esso Nacional, ve.
tada pelo Sr. Presidente da Republica, que autorizo. a reversão ao servico activo do Exercito, o capitão Alfredo Fonseca e
do tenento Leão Vclloso.
Encerrada .

.

. . O~ Sr. Presidente .- Do accôrdo com o disposto, na Consf,Jfmcan c com o I'egunonlo do Senado, este, aprectando as
razões do vé_tn, man~crá n propos,icão por clous terços ou, no
caso contrariO, a re.JClf.nr:í.
Vou mandar proccdm· :1 chamada.
Os Senhores que approvarem a rcsolucíio dil•ão simj o~
que n rejeitarem, dirão nao.
'

•'
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PI·occdenao-se {L chamada, respondem - sim - os Sl·;;,
SilvcJ'io Ncry, !"op.~s G?ncalves1 Lntu·o Sodré, Justo Chormont,
lnd1o do Hrasll, l,oclul!·cdu V1annu, Costa llodrigues Abdiils
Neves, .loão 'l'homü, lleu,íamin Barroso, Eloy de Souza' Manool
Borba, llo~u u Silva, Mendonça Martins, Siqneira de ~lenoze~,
: BemnrdiiJo l\Iuni.uiro, .feronymo l\louleü·o, Marcilio de Lac,crdu, Jlocl,eslo, Leal, i\Jiguel ele Carrall10, Paulo elo Frontin,
~ampu10 Cüi'l'l.':l, Auolpl10 Uordo, Alvaro ue Carvalho Jo3lÍ
Murlinlln, Luir. Adolplio, A. Azcrodo, Hermenegildo de Moruês, Ologario P iii L<\ Generoso l\tarquos, Afi'onso Camargo e
Vida! Hamos (32), e - uüo -,os Srs, Antonio Massa e Carlos
CavalcanLi,
O Sr. Presidente contra dous.
~ampaio

O Sr.

A resolução foi mantida por 32 votos

Corrêa - ·Peco a palavm pela ordem.

O Sr. Presidente -

Tem a palavra ·o nobre Senador,

O Sr. Santpaio Corrêa - er. Presidente, Lendo sido informado que diversas proposiçüc~ e projectos incluídos na ordem do dia ]J.Ol' engano, df)ixamm de ser publicadas, ousaria
eolicil.m• de V, Ex. que consullasse o Senado sobre se
consente que esses projectos sejam discuticJos e votados comil
se houvessem sido publicados,

o

Sr. Presidente -

Verificada a omissão por parte do.

Diorü, O{J"icial, a Mesa usa do attribuição sua pondo em discn~são r. votação os projectos em relação aos· quaes V. Ex.,

reclama •.
CTIEDITOS PAilA O l\I!NIST!lll!O DA FAZENDA

8• discussão da ,proposiçfio da Camara rios Deputados
n. 180, rie 1922, que abre, pelo Minislerio da Fazenda, o credito ele 117:657$419, supplementar á verba 2s•, do orçamento
vigente, para nttender a pagamentos dos termos do art. 167
elo decreto n .. 4, 555, de :1922.
Approvada, vae á sancção,
'

FISCALIZAÇÃO DE G!lNEROS'

3' discussão da I)roposicão · dá Gamam dos Depnludos
n, 135, de 1922, concedendo uma diaria proporcional ao cargo
que exercem aos funccionnrios da Inspectoria da FiscalizacãQ
do Goneros Alimentioios.
Approvada, vne á suncçüo. ,
DISTINCTIVO PAM !)S 'MEMBROS DO CONGRESSO

3' discu.ssüo da ,proposição da Cumartt dos Deputados
.n, i 79, · de :1922, or:eando ·um distip.otivo, de uso facultativQ,

372
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p:n·a os membros do Cpngrcsso Nacional c dando pub•n• pro-

.vilepç ia ii.,

'• r/

Approvada, vae Ct sanccila.
'1'1\.ISL,\DA!/.:'I:ci Dll llllS'l'OS MOilTAilS
11.

ii' Lliscussüo da ,p.roposi.~ão da Gamara dos DupulrÚlos
·15ü, de HJ22, que manda Lrasladar os restos morta·~~ (los

milit.ures. prasileirQs, sepul~adÇl,s .em J:)akur•.
Approyadu, vnc á sanccfio,

I~·

't

;&I~LUp~!A O§ RJ!.FORMA

3" discussão. da ,pl'Çlposicão da . Camarà dos Deputados

n. 7\l, de 1920, concerlcndo melhoria de reforma no mm·iuhcit·o invalido cegd, .;l\lanoel Gonçalves de .~ouza.,
Api)l'OYada, YUC (L ·SUnCÇÜO,

O Sr. Irineu Machado (pr:!u ·ordem) - Sr. Presitlenlc,
peço n V. Ex, qun consulte o Senado sobre se conc:•de m·genciu para inunediata discussão e vot.acão do parecer ~c•lna
as emendas da Guerra, cm ultimo ~urno.
(Cçinsulfallo~ (! ScllàdO: ~f>Pl:ova â 1'eque1·imcnto.)

ORÇAMENTO DA GUERilA
Conlímáçllo dli s• discussão da. proposicão clu f.:amaPa
elos Dnputados fixando a despesa do Minislcrio dtt Guol'l'a.
pnra i92~.;
:.
Enccrt•ada
.
.

.

N. 1

Al'i:.. E' o Govct,no autorizado a m·g·anizar um po:ilo do
t•omonla em Minas GeFnes, cm I.Gt't'cnos de propriedade do
1\{inislt~l'io da Guerra, em Juiz de :Fúra.
Onde convier·:·
lficam revigorados:

N. 2

Ar!. 40, ela lei n. ·l.üBG, c rlect·clo n. L07fl, rlc 10 c 28
·do agpslo tio 102.2, ('!ll.scus mimet·os 2, :~.h, ü, 1:!, !l c H, m·ligos 51, 52, 53, ::íf!, 5G, 5ü, 57 o G1, ao a1·L 8" tltt lei n. LGS7, do
13 r.lc ag·osto di\ 1007, rptanl·u a ]n•urogn•;.ão de JH'nzo pal'a pagumonlu tlc 511lc\o clcvido nos volunlurios da Palria.

N. 3
Accresccnlc-sc:
At·l. l~' o nove1•no uutori~tHlo u reconsll'u it• o cdific i o
pura o Hospill\1 do i' ciMso du 1' Regitto :Mililur, podonllo

Sc:SRrlO g1t
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despender alú 200 ;000$, para essa fim, nhrinrlo o nocr.ssnrio
credito •.

N.

•

4.

Accrcsccnle-se onrlc cotwict·:
Arl, Fica o Governo aulm·í~ado a l'L~llOYat· o cnnl.t•acl.o cr.lebrado com a J\Iíssfto Mílílal' rle Insl.ruc1;flo em virl.nrlo
do al'l, 5!1, rla lei n 3,tij.l, rle 7 dr. janeiro rle HH!l, podendo
ampliar ~ua c;;phera de aceito ús t•egiiirs mililaJ·cs c Escola
Militar c reduzir u re,;preli\'o .[lcssoal, si a.,:oim ,julggar con~·mícnle •.

N. 5
At'L. E' o Govr.I'Ho autorizado a despender al.1\ 2.500:000$
Jlara Jli'OlllO\'Ct· u augmcnl.o da tH·oduccfu1 rJa Ynhrica de Polvot·a ele Pique! a, al1\ 1.000:000$ para o fli'OHI'g·uimculo das
obras c 500 :0011~ pat·a rr.morlr.lat• o Arsenal rlc Cittert·a, adqui-

l'indo machinísmos quu tragam o augnwnlu do l'0ildimenlo do
tru!Jalho IJ abl'i.nclo os nec1Jssarios ct:cdilos,

N. G
V~rha

r.• -

"Forl.alozas":
'

COPACADANA

J

Accrcsccnl.c-sc:
auxiliar rk r.lccl.ricisla de 2' classe. • • •.. •.

2:400$000

I..IGE

, 1

Acc!'csconl.e-sc:
auxiliar ele clcclricislu do· 2' classe. ·'·

•

.

.• •.

2:400.$000

PONTA DO LE:ME

Suppl'imn-se:
1 JWimr.iro mccanico eJeclricisln,

•

•

~·

•

11

4 :800.~000

N. 7
Emenda.
N'o § 8' - Soldos c gTnl il'icn(:õcs de offieincs - Diversos
scrvir.os, consignncrtn finnl - Dinrin. ao,; o!'t'ieinrs no rxct•cicio rlê commis~l>rs cspccincs, seja essa consignar;fío as:;im reei igida:

DiaJ·ins,
fôra da S1~do
lri u. 3.!t511,
rcgulumcnlo

quando no rx•'l'riein rlo commiss•ie;; !rnnsilorins,

rins gunrnicücs a

({111!

pct·!Pnccm. nos ll't'mo;; rlo

rl1J G de ,iuncit•o ele 1018, nl'i.. 18:1 o nrl. 307 elo

elo Coclig·o de Conlabilidacle Publica -

Decreto

ANNAES DO SENADÓ

n. i5. 783, de 3 de novembro de 1!l22, sendo:·
Officiaes generaes. ·, . . .
20$00i0
Ol'ficaies superiores. .
.
15$000
Capitães e· subalternos. . . .
10$000
..

100:000~000

~

N. 465- 1922

Orido convier:
do Exercito commissionados no primeiro posto cm 14 de agosto.
de 18911, c em cujas fés elo o·l'ficio constarem o elogio feito
pelo almirante .Tcronymo Gonc]alves, cm sua ordem do dia
n. 28, de 14 de abril ele 1894, a rcspccliva antiguidade de
data em que foram commissionaclos nnqucllc posto, com direito a qualquer vantagem pccuniaria dahi decorrente.
Sub-emenda:
"Fica autorizado a contar".
N. !l.
Verba ,.'>• - Estado-Maior c Pessoal:
Onde se diz: "Um archivisLa official reformado", diga-se
"um archivista".
N. 10

Onde convier:
Em face do grande numero de vagas existenes na Escola Militar, pódc o Governo permil.t.ir, no anno de 1!123, ::1
matricula naquelle estabelecimento aos candidatos compre.:
hcndidos nas loiras c c e, arl. fJfJ rlo respectivo regulamcnlo,
independentemente de estagio de serviço ao Exercito.
N. H

ArL
o· Governo poderá applicar na verba material,
para o fim exclusivo da Defesa Nacional, os saldos que porventura se verificarem na verba !l' do Ministcrio.
N. 12

A!'f..
O Governo é autorizado a vender o material imprcstavcl existente na Fabrica do Cat•t.ucbos· c no Arsenal do
Guena. recebendo os directores as importnncias rcsullantcs,
pam o fim rln r.mpregal-ns no déschvolvimcnl.o dos respectivos cstahclocimcntos. feilns as prcstaçõos· do contas ao Thesom·o Nacional, por inlermcdio ela Directoria de Conl.nbiliclarlo
ela Guerra.
N. 13
Ondo convi er:
Art.
Fica revigoro do o dc~roto n; 15. I0,9, dn
vomhro de 1921.

1~-

do no-

·
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N. H

••

Onde convier :
Ficam equiparados para Lodos os cffeilos os portei eos,
contínuos, feilores e serventes da Escola de Apel'feicoamenlo
ele Officiaes, aos . de iguaes caLegorius da Escola de EstadoMaior, sem augment,o de despesa.
Sub-emenda

"F·ica o PQder Executivo autorizado a equiparar"; o mais
como na pmpntln
N. 15
...

Art. Fica o Poder Executivo auf.orlzad'o a manter a Auditoria do Departamento do Pessoal da Guerra (G 7) creada
pelo decreto n. 11.853 A, de 31 de dezembro de 1915 o supprimirla pelo aviso do Ministerio da Guerra n. 744, de 28 d!:'
dcz~mbro de 1920, com os mesmos funccionarios que da refPrir1a auclitoria faziam parte na dat.a em que foi sanccionada
a lei n. 3. 67''· rle 7 de janeiro de -1919, e exceptuados os
qur. se acham em disponibilidade em virtude da reforma d3.
.iuRtiça militar.
·
Paragrrupho unico. Esta audiLo~ia ter:l. as atlribuiçõef'
previstas nas lettras a, b, c, d, e, {, a, h, i, .i. do titulo G 7, do
Reg. que baixou com o citado decreto n. 11.853 A. de 31 dr
dezembro de 1915,

•

Sub-emenda

Art.
Fica. o Poder Executivo autorizado a manter na"
b mesmo como está.
N. 16

li

Onàe convier:
Corrija-se a consignaciio nu purl.e referente nos nndit.oros da Justiça Militar com exe~cicio nas G', to• e 11' circumscri,pções judiciarias de nccl\rdo r.om os vrncimrniM l'i:mrln~
no decreto n. 4. 569, de 213 rle !IA'ORto de Hl22, para o juiz do;;
Feitos da Fazenda unicipal, no qual estão equiparados em
seus vencimentos, na qualidade de antigos auditores de guerra
c de marin'ha da Capital Federal c Rio. Grande do Sul. . ex-v1~
rio art. ·6", n. 2. o 7; da lei u. 21i, de 310' de dezembro de1890,
11rt. 2• do dcc~eto n. 821. do 27 rlc dezembro de 190l, e artigo
1• das Disposinões Transitarias elo Codign de Ot,gnnizaçãn JucHciarin c Proêesso M·ilifar, a qne se referem os rlccrct.os numeros ·J!L450, ele 30 ele on!.ubro de 1020, c 15.033, de 2G de
agosto de 1922.
N. 17

A• verba i3' - Obras militares:
A()cresconte-se: «e ''OU:OOO$. para n consL~ncção do
quarteis economicos, linhas de tiro e primeít•as instnllações

-·

'·
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de Colnnias milHares cm Formosa, :í mm•g-cm elo nio Prelo
(llah ia), o no Crato (Cear:í), onde os/ acionom lmLalhücs ou
CO!ll!l:lllhias ele caçadores .du ]~xerciLo cspccia/nwnlo dcs/.inados no preparo dos voluntados c consl'.·iptos srr/.anc,ios».
Sub-enwmla:
"Fica o Governo au IDI'J;:aclo."
N. 18

Onde convier:
'

Os alumnos •([Llc terminaram cm 1922 os cursos do Collcg·ios Podt'O II c MilHar scriio dispensados do exame vestibula!' das escolas supet•iorcs c do concurso para aclmissiio ás
ir·efeJ•idas escolas.
Dcvcriío, cn/.retanlo, I. cr os exames pPoparal ol'ios rr~pÓ
cl ivamcn/.e exigidos pelos rr.gnlnmcnlos elas mesmas cseolaB o
cslariín sujciJ.u,; ao png·anwnl.o das Luxas nollos e~kthnloeidas.
N. 19

Accresc.m/.c-se:
E' o Govornn nnlorizado a abrir o c.rcdiLo para pagamr.nt.o de alugueiw .iá vencidos do dotlS prcdios c terrenos on~u
c;:l(•re aqnarleladn cm Ilajubtt o 4' batalhão de cns·onharia,
11:783$000.
Suh-cmcnda:
E' o Gowrno nu/orir.nr.:o a abrir, o c.rerli/n, C'lc •
. • 20

Supprimn-sc o :l\'t.. 3", por constar do nrL

~'l'

o mesmo

r.s.~un1plo,

N. 21
Gnuo eonvicr:
Aos minislro8 do Supremo 'J'J•ibunnl MiliLar, procurallor
l(cr·nl, auditores c promotores· da Justiça 1\!ilit.ar, fica conccdHla a segui nl.í' gTndnaeüo honorifirJa:
.
Ministros, v. qmtificuc1ío de ~f:neral de divisão; procurarlc.r ;:(•rnl: n •lll g~ncNtl do brigado.; auditores da Capital l•'iJrlm•nl, a do coronel on seu cn·t'J'cspnmlontc, na 1\lnrinhn; promollii'PS lia Cnpitnl .Fedem!, a rlc lrncnlo~coronel, ou seu corrt•spnntlontc, un l\lm·inha; aucliloJ'OS c t[JJ'Omotorcs dos Esi:.H.Ios,
n de tenentc-eoroncl. e major, rc~pcclivumenlo •

.N
Onele convier:

AT·L

Q,; m~d!cos

.

Q•>

~"'

qttc for:im nomcnrlos pnt•a os

JlOsl.l~

elo pr-inwirns. ir:ncnlrs elo Exorcil.o, mn virturlc do clccJ'c.!.~ rio
o rle ,inlhn rir Hl /!1, rlrwr~o g·nnJ•d:w. nn Almnnack Mtllinr,
pat·n os l'l'l'eilos de lll'flrnneiio Jlill' nnliguirlnrlo a ordem do

I
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clussificaoão obl.irla no conctn·so a que se submettornm para

ps rcl'critlos postos.

P::tl'agraplln unico. O r] isposil ivo da !ri rln nt•r•amcnlo do
HH02 relativo no.paragl'apllo tlu al'l. S.\, não inl'luil~;\ nas JWOmoaucs por nnl1g·nidndc dos mesmo.'! nfficinrs.
N, 2:J
Onrlc convict•:
· . At'!·.
E' conlncln parn lorlos os dfr.ifos o tempo do sorVlCn mililnr no:; ClllPI'Cg·arlo;; l'nt•en;;r;;, rx-ol'l.'iciacs do Exr.rcil.o
c rln Al'm.:ula, rlrmillirlns vol~nüm·irullf'lllc, que lrnliam Jll'rsfar.lo sct'\'ICOS de gnrl'l.'ft c nao [Wl'CP!lcrnm vanlag·rm algnnm
rio rcfot·n;a.
N. 2.\
Onde c01wirr:
Arl..
E' o Governo aulorizarlo a cmprcslar :í Coopomf.iva r! e Consll'llccão Prrrlial, nJ•g·anizarla pelo Tnsl ilnlo rio I~n
grmllaria i\lililat·, do conftwmirlarlr com a !ri n. U\37, r!n ri
rio ,ianeil•r, ele 1007, al.1\ a qtmnl ia de cinco conlns !lo l.'t'lis
ahrinilo pura isso os crcrlilos nrccss:l!'ios,
Art.. O cmpresl.imo srl'{t feil.o cm prrslaclit'S scmestrnes nunca superior a mil contos r.Jc réi~. Ye1werú jmos de
5 % ao nnno, pag·aveis JlOl' sr.mcsl.t.•rs vencir.Jos, o rl1:Ycr:í. estar
inl.cil•anwnlc rr.sgalnrlo rlrnlt•o ele 'i~ :mnos n cnnlar r.Ja cnt.rrgrt JWIO Governo rla nll imn presla<:ão.
·
Ar I.. O pl'orluclo cln cmprestimo scr:í cxclnsivnmenl e
cmpr·cguclo na acquisicão ele terrenos c na compra ou conslrnccão rlc prcrlios pa1•a os associados, r],, acctn.·rlo com as conrliçi'ícs cslubclecidas nos csLal.ul.os da referida cooperai ivn, nr1·
provaclos cm nsscmhlt\u de '10 ele clr.zcmhro elo 1021,
Arl. E' o Goycrno igualmente autorizado a:
1", suspender a co]Jrançu ou rcrluzir as taxas ele il11J10l'lnção soln·c o material imprcscinrJiycJ a consl.ruccõcs, conforme rliscriminac;ão que scrú fcilu no .conl.raclo c n isentar a
contlrru Uva elos· imposto.'! do sclln, de transmissão rJc. proprioclnrle c ele qualquer oui.J'O rtuc ,iulg·at' convenicnl c para qnc
esta rral.i~o os gcus fins;
2", cor! cr l rrrrnos do snu proprit:rlnrlo cm conrliçües razo:wcis, o !Jrm nss im insl allur.ües que rue iI i Icm as .congl.rn~
crõcs;
·
• 3", ccmc.crlct• lrnnspo!'les gral.nilos nas cm)wrzns rlo Gow.rno, on com J'Nluec:1o do tnril'a;; nns rmprczas suhwncionadas para o mal rrial rlcsl.innrlo tiS conslrlwcücs.
MI. O Tnslilulo rir. Eng·rnha1·ia ~lililnl' 1\ rrconlicciclo
inslilnie:io rlr nlilitlal'lc pnlllica.

Accrcsconlo-sc onele convier:
Na rxcr.ucfío do ar I. 2' rla !Pi n. 71 l\, ele 13 r! e nr,,·rmlwo rlc 1000, SPPfío ohgcp,·urln~ as rli;;posir;üPs elo derJ•f'IO
n. 13.882, rio Hl rl1~ novrmbl'n r]P l.!) I!), Jll'orrrlrndn-,.;1'. rlcnlt•o de 1rus mezus, ü l'Cvisiio cJo.s aclos que, apó,;; n lei num c-
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l'O 3.178, não tenham obscrvarlo as regras consagradas nesse
decreto, sem quo dahi aclvcüham quaesquer vantagens pe.
rtmiarias, atrazadas, aos ol'ficiacs attingidos pela revisão.

N. 26

Onde convier:
i
Art.
Em face do grande numero de vagas existentes
na Escola Militar, póde o Governo permHtir no nnno de 1923
a matricula nos candidatos menores de 22 annos.
Paragrapho unico Esta prorogação é extensiva ao Curso
Annexo á r.eferida Escola.
·
.I

N. 27

A' verba 13'- Accrescentc-se no final :
"e 75:000$ para mobiliario, arch'ivo, decbracão, etc., do
Supremo Tribunal Militar sendo entregue esta quantia, do
uma só vez, ao presidente do referido Tribunal, o qual prestará contas opportunamcnte.
.
Sub-emenda

Em vez de 75:000$, diga-se 50 :00~000.

N. 28

Onde convier:·
Art.
Os neto sdos &fficiaes, effectivos, reformados e
honorarios do exercito,. Armada e classes annexa·s com .serviço na campanha cont.ra o governo do Paraguay terão direito á grntuidnde quando já mat.riculndos nos collegios militares. Os que ainda não o est.iverr.m, mas a favor dos quaes
j:\ existir t•equcrimento de rnnt.ricu la c. já tenham prestado
exame de admissão no qual ·ha,inm sido approvados ~erão tambem direito 1\ mesma grat.uidndc, independente de novos exames, de nova classificação c de outras formalidades.

N. 29
Accrescente-se cinde convier:
'· rla Directoria Geral de IntendenOs funr.cionarios civis
cin da Guerra terão as seguint.es -graduncões militares: os
primeiros officiaes, de major; os segundos officiacs, de capitão; os terceiros officiaes, rle primeiro tenente; os guarda de
armazem, de segundo tenente e o porteiro, de primeiro tenente "a ,iuizo do Governo".
·
Sub-emenda ·

"a Juizo do Governo."
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N 30
Accrcscat~J-so

onda for convr.niante:

Art.
Os alumnos matriculados na Escola Polytechnica
·a nas demais a esta equiparadas, ficam dispensados, para a
matricula na l~scola Militar, no unno de 1923, do concurso de
admissão de que trata o art. 47 do regulamento da Escola
Militar, isto é, ficam isentos de prestar exames das inateriaH
constantes das lct.tras a, b, c, d e e, do referido art. 47,
Paragrapho unico. A matricula dos alumnos nas condicües acima scr·:í el'rccl.uar.la mediante attcstado ele matricula
no primeiro ou demais annos do. curso da Escola Polytechnica
ou de escola a esta equiparada, passado pela scerct.aria da cgcola cm que o alumno eitiver matriculado.
·
N. 31

Art.
E' autorizado o Poder Execi1tivo, sem angmrnlo
de dcspeza, alteração nos· vencimentos, nem creac.ão de log"rcs, a fazer no Corligoo de Organizacão .Tudiciaria e Processo
Militar as modificações que a experiencia tenha aconselhado,
arl r·efer•rmdum do Congresso.

w.

32

Da verba iii' - Material
destaque-se a importancia
dn fi :000$ para as despezas necessarias com a installaç.ão e
custeio rins aprJarclhos telcphonicos nns rcsidencias dos membros do Supremo 'rribunal Militar c elo procurador geral.
N..33

Onde convier:
O procurador geral c os promotores ela Justiça Militar
Rcrão conservados em sens rc~pccLivos cargos, emquanto bem.
servirem.
N. 34

Ondo se diz. porteiro do Laboratorio Militar do Ract.crinJogin, iliga-Re nlmoxarifc.
N. 35

Art.. Fica a (ioverno autorizado a restabelecer a creaoão de lUY!Il escola de npronclizes nrtificcis nos moines c:tistentes no decreto n. 5. HS, de 1!l de outubro de 1872, o com
as modificaç.õcs decorrentes das exigcncins modernas do ensino; nno excedendo a despcza respectiva de 2!'i0 :000$, para
o qui) abrirá os respectivos creditas.

i

i

.•
..
'I
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N. 3G

Accresccn l.c-so anel e convi cr :
Art..
Os offieiacs honornrios elo Excrcil.o, volunlnrios
ela Pal.rin, qno ficamm Jmirilnclos por ferimentos l'Cccbielorl
na camrmnha elo Paraguay c qnc fol'cm .iulguclos Jlcla ,inntr,
.Suprl'iot• elo Sande do ExeJ•ci l.o incapazes rlc ]lt'omover quacRquer Ol!i.ros meio.~ ele suhsislcncia terão eliJ'Cilo á ussisloncia ·
rln ,\s~·Jo rlc Invali<rlos fla Patrin, JlOrcchcnclo, no;;se osl.ahcl'eci.nwnl.o c sem distinceão ele posto, tlm qmtntilal.ivo para ali.mcnlrt~ão crruivalcnlc a trcs etapas.
N. 37
As impor!ancius que forem arrr.cadarlns prov.~nienl.es de
luxas rlr snl'lendos, 110-;; lermos rln lei, será recolhida na Conlahilirlarlc rln Guerra, nnele se a clcvcr:í e.scriptmnr cm receita
ennw clespcza c mmnllar no § ll" -. So.lclos, etapas c gi'a!.iJ'i,.c:tcurs
- rl e ]l!'U('as.
N.• 38

Elimine-se o art.. 3•, relativo no modo de se cffcctuar a
,cobranen elos mcclicamonf.oR fornecidos pelo Lahorutorio Chimico-Pharmnccutico l\Tililar.
N. 3D

Arl. Fica o Governo autorizado, caso julgue convehien~
'fc, a manrlar catricnlar na Escola Superior elo Intendencia,
inrln]1c1Hlr.nl.cmcnlc rle concurso, no curso a iniciar-se cm abril
de 1!123, ns actuncs capitães c primeiros tenentes do quadJ'O.
,r! c ofl'iciacs ele nclminislracão.
N. 40

ncrlnza-se r! c 2M :000$000 a consignação final elo § 5•-!
inlcndcncia o fortalezas -. Para cxqcueão do contracto. etc.
Ficad, feita a rcrluccrto, na imporfancia de -36:000$000 •.

Ar~cnacs,

N. H
No ~ 1." - Administração Central - Directoria Geral de·
Jnlcnrlrncin ria Bnrl'l'a - Ofl'icinu ele Alfaiates, elimine-se a
quantia c.ln 2ri :!120*000, consig·nncfio rssa que, cm rlnplicnf.a,
~c rlr~linn an J1agnmrnto rlo :12 encaixotadores. o na consifl'l!nf.'iin - Galtinclc rln 1\Tini>:lrrin - nccrcsccnlc-so:
Seis Sill'~·cnlos nnxilim•e.o, rlinriu,. 2$000, 4:380$000.
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N. 42
A' ver]Jn 3' -

...

Juslion Mil ilar•:

Da vrwlm t.lc I00: 000~, rlrslinarla ao pagamento llc graLífi-

cnr:üos nus furu:r~ ionarois interin()s, orl hoc, cl.c, dcr.luzn-sc t\
quantia do 1:! :000$ 11m·a rr.mtmcr·ação elo 1" acljunlo de pro-

motor, o qual servirá no cargo conjuntamente com os dOU5
promotores, c por distr.ibuicão,
·
Sala das se~5Ües, 22 do dezembro de 192~~ -

~1a,ntciro..,

Jcronymo

N. 43

Vcrbtt 3' -

Justiça Militar:

Omlc ~c cl iz: •:PUl'li pagamento tlc rlou.~ UlllliLorcs de
gucrTn auxil iaJ·cs», ll iga-sc: «Para pug·amenlo elo tr·c~ aurliirH•n.s riu guPrra auxilitu·cs», fcilas as devidas altcraçües na
respectiva Lubclla.
N. H

Onde convier:
ArL.
Ao actual 1• i.cncnlc intcndcalc 1\!anoel Ferreira
de f:iour.~1, con lar-~o-{t antiguidade do nomcuc.ão pum o primcit'o posto, do 2'7 de maio do 1DOD, sem clircilo a vantagcn~
·pccuniarius uLrUZf!das,
N. 4lí

Ma!11.onham-so as vct•bas 1. 500 :000$000 (papel)

o t•ríid

1 . 500:000$ (o mo), da rubric::t "Heorganizar.ão do Excr·ci!.o ",
paJ•a ser·cm emprcgarlos no serviço financeiro' das oporucõcs da
Ct'r.(litO que o Poder J~xccuLivo fica uutorir.ado a. fazer rlo
uccônlo com o art. 2', da lei n. 4 .152, ele 30 ·do outubro
de 1\l:W, Dura ullcnclcr ús ncccssidar:lcs do Excrdlo Nacional.
Suú-CI!WJI(/a

I

"On Jlctt':\ nceo!•rr.~t· n l]tntesqncr· ocnlualidadoil c nccossidudcs rlc rpmiCJt.ll.'l' naLul'r•r.n, JlUflemlo igualnrcnle applienr o
pr·oduelo da n'll\'l'l'~iín nmu t•m 1Ht15amenlo papel ou ern ecrVÍ\'O de jul'o.s de embsi.íes 1'cilns ou a faz~r."
N. 16

O qnadro de ofl'ieiaes medicas do Gm·.pn r! c Sauclc · rlo
Exorcilu, do accOnlo com o clccrcto n. 15.230, >de 31 dG de-
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zcmbro do 1921, e proposta orçamentaria para 1923, é constituído da seguinte maneira:
·
Vencimento
annual
Numero
General de brig·ada . . . . . . . . . . . . . .
1
26:400$000
122:400$000
Coroneis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G
Tenen le!-~:oronei~. . . . . . ..... ; . . .
·16.
278:/100$000
518:/100$000
Mnjor1is. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .
3·ü
Capitães ........... :.. .. .. .. .. ..

1211

Primeiros-tenentes. . . . . . . . . . . . . . .
Se.gundos tenentes. . . . . . . . . . . . . . . .

i7•1
B5

1.188:000$000
1.5!)0:300$000
()63:000$000

•rotai................

439

4.686:900$000

· Resulta da h i uma economia de 555 :300$000.
Numero

Vencimento
annual

"l\Iajor·os ... ·..................... .

Capitães ........................ .
Primeiros tenentes .............. .

i
9
16
36
124
176

•26: 400$000
183:600$000
278:400$000
518:400:$000
i. 488:000$il'OO
1.636:800$000

Total ................. .

362

4.131 :•600$000

General de brigada .............. .
Coroneis ....................... .
.rrenentes-coroneis ............... .

Resulta dahi economia de 555:300$000.
N.

~7

ArL
O pT·cccituado no nrl. 54 •da lo i n. ;, . ti 55, rlc IO de
agosto de i 022, fica extensivo, aos officiaes do Corpo· de Saude
do llxercilo com mais de 35 annos de scrvico.

N. 48
lu·t. Aos' auditores-auxiliares da 6' Circumscripção Jurliciaria Militar, são assegurados os mesmos direitos e vantagens dos auditores dessa circnmscripção.

Sub-em.nedn
· [

"Corrigidas as respectivae tabolla.s."

N.

49

Fica o OoYerno aul.orlzaclo a abrir os croàil.oR· qno fol"om
ncccssurillR .para at.tenner ás despezas pola verba !)•, "Soldos, etapas o grnli!icacOcs de pracas, nos exercicios llc ·1922
.e 1923", até os limites da dotaJ)!ío orcamenlnrin.
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· Sub-emneda

Em vez de dotação orcamenl.aria, diga-se "até os Jimi.tcs estabelecidos na lei de fixação de forcas de terra".

N. 50

·jjj;

ArL Ao pessolll da Policia Militar, Cive\ e das Sociedades de 'riro de Guerra, será lambem contado como de
guerra, os serviço·s prestados em defesa da ordem nas rebelliões do anno de i9i0 e de 1922.
Os interessados terão taes serviços averbados nas suas
fés de officio, não podendo reclamar por elles vantagens peouniarias.
N. 51

Onde convier:
Arl.. 1.• Fica relevada a Jli'escripcão cm que incorreu o
direito de Carlos Joaquim Barbosa, ex-official na Contadoria
da Guerra, afim de receber a quantia de 4: SOO$ de ordenaria
que venceu e não lho foi paga no per·iodo de ,janeiro de 18!l7
a janeiro de 1R!l!l cm que exerceu o mandato de ;ntendentc muni'cipal, ficando aberto para isso o neccssario cradilo.
N. 52

;\.ccrescente-se onde convier:
Art. Fica o Governo autorizado a pormittir a matricula, sem .prejuízo do serviço nas escolas de intendencia aos
funccionarios da Directoria Geral de Contabilidade da Guer.ra que o requererem e haja prestado o concurso de segunda
.ent.rancia, exigido pelo regulamento .daqnella ·1·eparticão que
baixou com o decreto n. 13,1t70, de 12 do fevereiro do 1\ll!l,
.dispensados de outra qualquer prova de habilitacão.
Paragrapho unico. Estes funccionarios uma vez habill'tados com o r_especlivo curso de administracão deverão concorrer para a formação do respectivo quadro, nas mesmas condições que os demais alumnos, . qualquer, que se,ia sua procadencia,

N. 53

III

•
•

••

Art.
Os offioiaes effectitvos do Corpo de Saude elo
Exercito e da Armada, contarão, unicamente e para os e!!eitoil
·da réforma, em cada cinco annos que tiverem de effcctivo
serviço militnr, um anno de seu respectivo curso, com aproveitamento nas escolas superiores •
N.

:,.~

Onde convier:
Corri,ia-se a consignação, na verba 3' - SuArt,
premo Tribunal e Auditores - para ser asMgurada no antigo audil.or do ant.igo 4' districto militar, S. Paulo. act.unlmente na 5' circumscripção judiciaria militar, a differenca
5)ntre seus actuaes vencimentos de 21 :000$, e o& ·a ,qu~ tem

II•~Ci'ei.O n, R21, ck 27 dt\ <lezcn,]Jrn tk 1(101,
Ini n •.1.67.\. tlo 7 de janniT•n ele 1!JI!J u ül'l.. 1' t.ln~ diS\lO~Ir·I•L'S l.r·mwilúrins do C1Jdi~o elo P!'ocosso i\:lilital', }ll'la e uva\ião dos vencimentos do ',iui~ dos E'cílos da Fazancla i\Iuni-

dil·eiln, ·r,,;-"i 1lo

-:

cipul.

N. 55
Onde convier:

J

Al'L
Os fillins elos prol'cs.sorcs civis dos cullcg·ios milílares, mutl'iculuclos nestes estaiJclccimcntos, gosarão das mesmas \'anlagcn:; ele que gosam os filhos dos Pl'Ol'c,;SI)J','S mililo.·'
rcs, :l'icanclo, por esta cmonclu, rcslabelceido o clisposilivo d.o.
m·t.. 28. § 2", do l'Cgulamcnl.o do Collcgio MilHar elo llio do .rn .
11eiro, que bnixou com u dcer1;!.o n. 6.<1G5, llc "ZU t!c ubrii (j~
j !l07, que diz: «Os candidal..os, ·filhos dos .profess01 IJS civis
elo collc;;io, pagarão tam!Jom mdurlc da pensão, al<Ílr. das ot~
trns clcspezas elos eontl'ibuinle"~·
. .11·t.
Quando. os mesmos forem alumnos cxt0rnos, pm·
J'ulta do yuga6 ele internos, !J!1garii.o com a mesma reclucção do
[J(t ~!o c pela tal1e!la cln clnssc de externos, de ucc.l\rdo com
a 2" IJUI'ic d,) al'l. 2ll elo .cit.mlo regulamento de iD07, quo r:li2:
4ÜS exlcmos pagarão a ,ioia rJo oilenla mil réis o a pensão anlllllll ele pilocentos mil J•éis cm qmürv prestações, Cll,io !Jat;amcnlo ~erú da mesma fôrma cffccluado», .podcuclo i'vzeJ• essa
pasamcnlo r•cr descontos :nonsncs cm folha, na importuuci(l,
pe 30$906, em logur de 1Z5$, qLte pagar actualmente,

N. 56
•
Onde convier:
· At'i., O Poder l~xecnlivo fica uulot·izatlo· a abl'ir, ]J<llos
!'Ci'Jlcdi ru~ nünistcrios, . os crcdilos nccessnrius para occorrol'
rw r~:tgamclll'l aos ofJ'íciaes elo Exorcíl.o e ela 1\Iarínhr: -que exer~
çam c.art;os ào elekão popular, fcderacs ou osLaduacs, pc!:J
:;oldo que lhes é devido do excrcicio :financeiro de 1918, in ..
clusivc, o elos subsequentes·,,
· · · ·· ·
·

N. 57.

Ondo convier:
Fica extensiva ao pessoal d:t sccrllla!'ia do Supl'O::I11D 'l'i'ibunal llrililar o dispusiliru coJJSI.aulo do m·L, 35 fio regula~
monto lJUo Jjoixou com o clucrolo n. 13.-170, elo J2 de 1'cvo.
J•cil·o tio 1!)1!), subsliluinclo apenas. as douominuçõcs DiJ•cctcJ:
Gerul o SulJ-ri.i'l'ccioJ•cs por Sccl'etario c chefes de Sccçao.
N. GS

Arlig:o, A roforma dos off.íeiucs superiores c .:;onera os d:1
Al'macla c elo ExCJ'Cilo, gradLtados, sorú conceclida, dcnl ro elo
wis 111\~t.es, t~ conlar de Lres mczos ·dorois ela JlT'illmJ!gaç5r;
<losla lei, Ccllll lodos os Ycnoimonl.os o vunla.gons da cffcct.iv1~

c1allo.

•po

·

Arlig·o. A rcl'orma dos oUiciacs [;'OllCl'l\CS ela Armada li
Exercito que contarem muis ele 10 unnos do S•))'Vi-~o scrt\

·~

"
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concedida dentro de seis mezes, a contar de tres mezes depois
da promulgacão desta lei, com as vantagens do .posto su per1or.
Sub-emeúdas:
.i • - Su.pp~imam-se no primeiro artigo as palavras ca
contar de tres mezes depois· da promulgação desta leb.
.
2•-Incuam-se depois das palavras gene~aes do Exer~ito
e da Armada as palavras ccapitães de mar e gúerra e coroneis,, e ante~ da palavra vantagens as palavras clodo~ os vencimentos e".
·
s•-''>Redija-se o segundo artigo do modo seguinte:
cA reforma .dos officiaes generaes da Armada e do Exercito, capitão de mar e guerra e coroneis, que contarern maiS
de 40 annos de serviço, será concedida dentro de seis meze~.
a contar da promulgação jesta lei, com todos os vencimento~
e vantagens do posto superior.•
·
.
·

' N, 5G.
Onde convier:
I
Fica o, .Governo autorizado a fazer reverter ao servico
nctivo o coronel medico Dr. Silvio PelUco Portella, verificad(l
que tenha sido o mesmo 'lOmpulsado. em virtude de erros na
collocacão de seu
nome em almanaks
militarefl,
•
'.c:
N. 60

'SeJa rectificada a rubrica s•, "Justica Militar", na parte
referante ao auditor da 5• circumscripção (Babla), transferido pelo Governo, sem prejuízo de vencimentos, o qual devt>
perceber 21 e não 15 conto~. conservadas as demai& consignações como ~e acham.

N.

61

Art.
O Poder Executivo fica · autorizado a restituir aos offi.ciaes do Exercito que servirem nas policias militares dos Estados, nos annoe de 1915 e 1916, o soldo de suas
patentes qu·e nesse período deixarem de receber, abrindo-se
para isso o necessar,iú credito.
Sub-emenda; ení": vez de restitua-se, diga-se : "O Poder
· Executivo fica autorizado a restituir".
N. 62 .

Emenda· A accrescentar onde melhor convier:
Mantenha-se . a verba necessaria para pagamento de um
membro da junta de revisão e sorteio da 7" ciroumscripção de
recrutamento>, continuando no exercício dessas funcclies o coronel Alfredo Fausto de Sampaio Ribeiro,· commandante do
7• regimento de infantaria do Exercito de 2' linha, que as tem
exercido desde 6 de agosto de i 91 O.
· ·
.
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· N. 63
'

~m

No § 3•- Justiça Militar -Auditores, ilccrescente-se um
disponibilidade, dizendo-se :
'
· ··
Quatro tom disponibilidade, a 21 :600$, 86,:400$000,

N.

64

Onde convier:
Fica addido ao Departamento da Guerra, com os vencimentos que percebia, o porteiro do ext.incto DepaTtamento do
Exercito de Segunda· Linha (D; G. II), Horacio Nuvella da
Silva, até ser aproveitado em carso equivalente em VI'IÍcimen- ·
tos e categoria.
·
·

J

N. C5

V~rba s• ·- MantenÚa-se a verba, poréln a consignaçã.:~
«Diversos serviços, passa a ter a seguinte redaccão:
Ve:ncimentos de officiaes reformados e honorarios ·quando.
l!O exercício de commiSSÕ68 •J,lertencentes a officiaes eflectiVo)l!
da 1~ Linha, ou quapdo nomeados para servir das .di_versas repartições, além do soldo da reforma 150$ mensaes de 2• te,. nente a 6apitão, dwhi até coronel 200$; despezas decorrentes de
·representação arbitrada. pelo ministro ao pessoal de seu gabinete e gratificação pelo serviço 'de tomada de contas na fórma
· das disposições regulamentares; ·para pagamento de seis dactylographos do Ministerio a 300$ mensaes; despezas· de representação arbitrada pelo ministro aos generaes quando em ,
commissões, pelo desempenho de commissões '!lecessarias, abono aos officiaes arregimentados e aos empregados de repartições no.. exercício .do cargo, quando obrigadoa ·a permanecer no
quartel ou localidade onde não tenham residencia, para o serviço .de instrucção das respectivas unidades, da quantia de 2$
para almoço, que não. poderá ser paga em diniheiro aos
ciaes, sob pretexto algum.
·
·

·•

''

om-

N. 616
/Qnde convier:
'
.Art. ., ' Os actuaes supplentes de auditor servirão por
quat.ró
annos.
· ·
·'
'
.

.

.
. ..
N. 67
•
.
.
· · iNas circumscripcões judiciarias militares· que comprehenderem divisões do Exercito e tiverem. mais de 10 unidades.
fóra da séde e nas quaes só houver ~.um auditor e um promotor, poderão estes convocar .os· seus respectivos supplentes
•
·,
·
e adjunto. ·
N. 68
. '
Orçamento da Guerra:
'Na verba 1• ·-Administração Central'..::_ Pessoal -·Secretaria de Estado da Guerra - diga-se:
Porteiro, ordenado· ..... ,_ .. ~ ..... ·.......·... ·.... -.... ~ .· 9:000$000
Continuo!!·, ordenado ......... ~ . ~ ... ·........... ·. 5:400$000
300$000
Serventes, salario mensal ·..................•..

-

SESS,tO E~r 30 DE DEZEMJ'JRO DE 1922

387

N. 69
10nde convier:
;'\rt.
· Fi~a o Poder Executivo autorizado a abrir os
crerllt?s neccssar10s, para pagar o soldo devido a offioiaes do
Exer~1io e da _Arn~acla, nas condições elo disposto no decreto
n. b.305, de Janeiro do 1922.
N. 70

Onde convier:
Art.
E' o Poder Exccutiyo auf.orizado n promover o
cupilão reformad~ do Exercito Jorge .roaquim da Cunha con~Iderar:lo prom0Y1do ao posto do io tenente em 17 de no\'Cirlbro ele i804, data cm que lhe cabia essa promoção, por
adas elo bran1ru que então prat.icou - e isso tão sómento
parn os offcitos de melhoria de sua reforma continuando ello
llC8<a silunção e no posto que lhe tocar na' data da presento.
lei, sem direito ás vantagens pecuniarias atrazudas,
N. 71 _

Redifa-se ela seguinte fórma o art. 3Hí do decreto numero '15. 635, do 26 ele agosto do 1022:
Os minlstL'OS do Supremo Tribunal Militar o procurador
geral gosarão de GO dias dó férias, durante os mczes do fevereiro e·. março: os auditores c promotores lerão direilo nos
mesmos dias ele férias, por :nmo, sem inlcrru[l(!ão, porém, da
administração da Juslica.
·
O Supremo T!'ibunal organir.are.i, para o effeilo das férias
9os uudltorcs c promotores, a ~ubclla ncccssarin.

N. 72
Ar~.
Ficam equiparados aos serventes da Policlinica
Militar cm vencimentos os desinfectadores da Policlínica Mi1itar, corris·iclus a respectiva rubrica e tabclla.

N. 73

Onde convier:
ArL
l!'icam extensivas ao ex-alumno do Col!egio MiJil.:ir des~u Capital, Benjamm de Oliveira Junqueira, as disposições constunt.cs do paJ'as·t·upho uni co elo art. 1". elo. decreto
n. 2. 3G9, do 4 do· janeiro do 1911, contando anligualade tht
.clu~a do sua primitiva nomcacão, sem direito, porém, á perl:cpç.ão dos vencimentos atrazados.
N. 74

Verba 7":
Pela seguinte l.abclla substitua-se a elos hospitaes do
Porto Alegre S. Paulo o .Tuiz elo Fôra, elevados a 11ospitues
de 1' classe
clivisiono.rios, ele conformidade com o art. 195.

ou

ANN.\ES Dq SllNADO

do rogulamm1Lo que baixou cóm o decreto n. '15 .230, de 31 de
dezembro do 1921 :
Em Porto Alegre, Juiz de Fóra c S. Paulo:
.Verba 8":
3 directores, lenenlesicoroneis medicas;
3 vice-direcLores, majores medicas;
ü chefes de enfermarias, capitães medicas;
6 auxiliares, primeiros tenentes medi cos;
1 encarreg·ado de pharmacia, major pharmaceulico;
2 encarregados de pharruacia capitães pharmaccuticos;
3 auxiliares de pharruacia, priruerios tenentes pharmaceuticos ·

•

3 Pl'imeiros escripturarios:
Ordenado . . .............. ·. . .
Gratificação . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 :000$000

2 :000$000

18 ;OQ0$000

3:600$000
1 :800$000

16 :200$000·

3 segundos escripturarios:
Ordenado . . . .. . . . . .. .. .. . . ..
Gratificação . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 almoxarifcs:
Ordenado .
Gratificação

•

I

I

I

I

O O I

I

O O O

'

I

O o o

I

f

o o

I

I

5:600$000
2:800$000 . 25 :000$000

3 fieis:
Ordenado .
Gratificação

I

O I

I

O o

O O I

I

2:666$666
1:333$333

12:000$000

2 :800$000
i :400$000

·:12:000$000

1 :066$667
533$333

4:800$000

2:640$000
1 :320$000

11 :880$000

2:400$000
1:200$000

10:800$001)

3 porteiros :
Ordenado . • • . . . . . . . . . . . . . . . .
Gratificação • • . • .....•.... , . .

'

3 cosinheiros:
Ordenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gratificação . • . • . . . . . . . . . . . . .
3 enfern1eiros móres:

Ordenado . . . . . . . . . .. . .. .. .. .
Gratificaçiio • . . . . . . . . . . . • . . . . .
3 enfermeiros de 1• classe:
Ordenado . . .
Gratificação . .
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F

i'

G enfermeiros de 2' classe:

Ordenado . , . .. .. .. .. .. .. .. ..
Grat.ificacüo . . . , . . . . . . . . . . . . . .

2:160$000
1 :080$000

19:440,000

.,~
·I\,,

;;

G enfermeiros de 3" classe:

.rJ

Ordenado . . ................. .
Gratificaoão . . ............... .

i :680$000

840$000

. · ·.•rr.r,
I·'jll

15:120$000
.·

f 24 serventes :
Ordenado . .
Gratificação .

1:080~000
o

f!:r

. -· 1,_

o •• ' •• o ••••• ' ' '

•

540$000

.. !h

.,

. 'ii

38:880$000
184:920$000

N. 75
A' verba 9", accrescente-sc o quanlitativo necessario pum
pagamento aos amanucnses do Exercito de duas etapas, c nno

uma 1 como pot• rmgnno, figura nn referiria verba.

ib

m

-~

n:

'1ii'!:
Ji
. 11

. 1,.
·: ~;;
'·.

N. 76

Os vencimentos annuaes dos auditores da 1', no Pará; 2•,
no Maranhão; 4", em Pernambuco; 7', em Minas Geraes, e.
Sn, cm S. Paulo, Circumscripções do Justiça Militar, são. fixado' cm 21 :000$, constituindo :ctous terços ordenado e um
tcJ'{\0 gratificacão, o os dos auditores da s•, Ceará; 9•, no
l)m·aná e 12" cm Matto Grosso, são igualmente fixados em
.18:000$, sendo clous terços para ordenado e um terço .para
gratificação, fazendo-se assim·, na tabella respectiva, as devidas alteraQões.
·
Su.pp~·tmidas ns palavras "5", na Bahia".
Sub•emenda

N. 77
Accrescente-se onde convier:
Art. Na vigencia desta lei, os cidadãos que se alistarem
para servir voluntariamente no Exercito ou forem sortedo&
para o serviço activo, perceberão como soldadas apenas o
soldo.

N. 78
Ol' oito auxiliares de 1" classe que trabalham es esoripta na Fabrica ele Ca~tuchos e. Artefactos de Guerra, passam
n clcnominar-so auxiliares de escripta, sem augmento de despeza. supprimind·o-se oito Jogares de auxiliares de iA classl}
elas officinns.

. i:

•
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N. 79

Onde convier:
Fica o Governn autorizado n mandar pagar a D. Mariil
I.uizn Vianna de Souza, viuva do auditor de Guerra tio antigJ
(\" Dislriclo Militar, Brnz Florentino Henrique de Souza a
dil'J'erençu que for verificada entre os vencimentos que fo~
ram pagos ao mesmo audilor c os que !hei compeLiam em
virtude do arL 2°, da .Jei n. 821, de 27 de dezembr·o do 1901 1;
m·t. 41, rubrica 3', lei n. 3.089, de 8 de janeiro do 1916,
abrindo-se o necessario credito.

•

N. 80
Onde convier:
Para a matricula rio ·Jo anno da Escola Militar ficam dis~
pensados dos exames vestibulares os alumnos do Collegio Pedro H que terminarem o cm'fO no corrente anno.
N. 81

Aecrcscente-so onde convier:
A1·t.
Na vigqncia desta lei, conUnua cm vigor o n. ol,
primeira parte, do art. 49, da lei n. 4.555, de 10 de agosto
de i 922, corrente.
N. 82

Accresccntc-se:
Art.
A etapa em qualquer guarnição nunca poderá excec.Jcr ao duplo da etapa média que serviu de base ao computo
l!rçamenlario.
. .
N. 83
Onde convier:
1\ rt.
Os oiiiciacs subnllcrnos do Corpo de Suude do
!.;xC>rcito qnc lenham sido considerados l!abililuclo~ em uma ou
1nais provas do concurso l'Ctl!izado para preenchimento das
\'Ut~ns rlo primeiro posto do quadro de intendente, instituído
Jrolu lei n. I .8GO, de 4 de ,janeiro de 1908, podcr:io ser transferidos, si o rcqncrcrom, pn;:on. o quadro de contadores, nas
nwsmas eoudições cm que. foram effectuadas 11s transferen~
r: IHS dos sllhallm·nns das cliffcren/.cs armas, ·a juizo do Go. \'f'l'TIO,

N. 84
Accrcsccnle-so onclo convier:
Arl.
Ficam rxctensivr.s una funccionnrios civis do Arsenal ele Guena do nin de .Tuneiro as grarluaçõos militares
conccclidns aos ela Contn!Jilidadc .rl.~ :·Guorrn, Sucrotnl'ia ela
Guerra; HoRpital Ccntml dn E1wrcil.o, Directoria ele Saudc do
F.!xercito, Intendcncin rln Guerra c outrns, a juizo do Govet·no.

•
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N. 85

Accrescentc-sc onde convier:
Art. Sem direito a vanlagens• pccunlllrHlS aLrazadas,
devo ser contado pelo dobro a todos os officiaes que não e.s~
tiveram cm gosu do licenca, o período decorrido entre 30 de
outubro de 1917 o 11 de novembro de 1918.
N. 86
Onde convier:
Art. Fioa o Poder Executivo autorizado a nomear
para· as vagas do primeiro posto do quadro dos officiaes pharmaceuticos do Exercito os 'Sargentos com o curso de pharmacia feito nas escolas officiaes ou a ·cllas equiparadas, e que
já contem mais de dous annos ele <praca no Exercito, com bõa
conducta civil c militar, c mais de dous anuas de serviços pro~
fis~ionacs prestados cm estabelecimentos militares, sem pre,iu ir.o, porém, rlos pharmaceuticos legalmento habilitados no
t;ltJ:ono concurso approvaclo pelo Governo em 10 de janeiro
ele 1922o

;.; ..

,_.,
.,~··

N. 87
,:_.

.

Art. Dá fé de officio dos officiaos que frequentaram em
1921, a· Escola de Aperfeiço!lmento do Officiaes e que <foram
attingidos pelo ~ 1• do arl. 17 deverá ser supprimida a nota
"Sem aproveitmnento.", fazendo-se constar da mesma fé ele of- ·
ficio as médias da ·respectiva conta de ann 0 e dos gráos obtidos nos exames finaes.

N. BB

•

.

.·;

Os ex-alumnos da e:xctincta Escola Militar da Capital Fe~
dera! que foram -officiaes da antiga GuaTda Nacional e o requerel'em, s.erão transferidos independente ele· quaesquer formalidades, para o. reserva do Exercito da primeira linha no
posto immecliato, sujeitos, <porém, no pagamento do sello da
nova patente·.
tN, 89
Onde convier:
O Poder Exe·outivo poderá mandar mati·Icutar, ·na Escola
1\rilitar do Realengo, os ex-alumnos que tenham sido desHgados ou e:tcluldos da mesma Escola, no corrente anno, por motivos disci~)linares, podendo-lh<es ser extensivas todas as noncessões feitas ao R ncfonnc~ alumnos, e· bom assim, cancclladas,
para todos os cffcitos, as notas de dcsli:;amcntq ou exclusão,

. '•,

'.

N. 90

. AccrcRcente-se onde convier:
o · Art. IFicn o Poder Executivo nutoriznclo n nugmenf,ar
ao mais cinco (G) o numero ele amanucnscs ela officina de

...
..,:
o
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1ll'faiatcs da Directoria Geral do Intendencia da Guerra e

ap-roveitar nos Jogares ora crcados os cinco operarias da referida officinn que, por convenienc:ia do serviço, bn cinco
nnnos vecm exercendo 1:unccõcs privativa~ ele amanuenses, e
Lenham presentemmüc vencimentos iguac~ aos destes.
.
Não serão preenchidas as vagas deixadas pelos cinco opeJ•arios que passarem pu·ra o quadl'o de amanuenses, visto não
serem clles ne~essai·íos ao servi.c·o da referida officina, tanto
assim quo ha cinco annos se acham afastados elas suas verdailoi ras at•ti·ibu ições, sem prejuízo.
N. 91

Onde convier:
Art.
E' autorizado n GOI'l!l'llo F.ederal n ceder ú Pt•efeif,urn do Hecil'e, os terrenos do pateo do antigo Arsenal da
G'<!t!JTf.l de Pernambuco. ncccssarios no 'prolongamento da rua
do fmperndor nt.é cnconLrar a rua ·da Praia,

'
I

..,<

l

N. 92

Art. Fica o Poclür :l!:xecutiyo autOJ•izado: J', o concedet'
Jil'Orogaçãn nlé 3'1 do dezembro do Hl2.f do pt•am estabelecido
para qtw ns ofl'iciae~ dn Guarda Naci!mal possam sor· transferiflos pat'l\ a 2' linha, mas Ião súmente cle.pois ele JWCstado o
rrspor.l.ivn nxamr. de pl'flYacla a sna icloneidaclc moral, c as. si.Jn J•ígo,·o.ami'nl e satisfeitas todas as oxigenei as regulamentares; :!", a rc;,labclcccr as Escfllas ele Prcparavão dos Offioiacs da Ou arda Nacionnt para a 2" I inhn, sendp as respectivas.
dcspe~as anxiliadas pelo ministcrín JlOl' conta da sub-rubríca
- DíVIJ1'.\·o.v sCI'vir;os, rla l'ullrica 8' - Soldos e g-ratificações
dos officinc~

N. ga

Onde convier:
Arl. O r:orteiro da Escola Militar, cujos vencimentos
jú foram oquiparaàos em leis anteriores aos do do Hospilal Centrnr clQ Exercito, é lambem equiparado cm honras aos
mesmos, a juizo do Govci·nn.
N. 94 ·

Onde convier:
Art. Ficam exLcns ivos nos empreg·ados, operarias, diaI'istas c! serventes do Arsenal de Guerra ·desta Capital, t.odos {)S dii·eitos c vantag·ens do que ·gosnm os empregados do
J.abnraLorio Chimicn .Pllnrmnceutico Mititar. excepto ·cm relação ao qu.antum elos vencimentos.
N. 05

Art. Os mensalist.as, opm•arios, set•vent.es, .Tornaleiros,
diari&luR r. trubnlhadorcs elos A1•scnae.~ rio Guerra o de 1\laJ•inha f!n Hio de .Taneiro, dn Tnlonrlencia da Guol'rl\ da Cnpi-

..
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La! Fcclcral, lia Fabrica de Cartuchos c Artefactos ele Guerra
c das officinus c rlcpcnr.lencias dos l\linisLcrios lia Gucrr·a o da
Marinha passam a ler·vencim'enlos unnuaes, divididqs em dous
Lcrr:os elo ordenado e um lcrt:o de gratificação, cxpoclindo-solhes os respcctiv0s lilulos de Jlomear;ão, o sonclo-ll1csc assim extensivos cm tudo quanlo lhes forem apr.'licayris os rlil'eitos, as
garantias o as vantag·cns concodiclas no arL. 121 ela lei numoro 4, 212, rio 5 de janeiro do J 921, aos ela Imprensa Nacional,
N, 06

ArL. Fica o Governo autorizado a rever os 'regulamentos lias repartições, arsenaes, fabricas, inlendencia e estnhelecimonlos ele ensino, dovendentes do Ministerio da Guerra, o bom assim, a J'COl'f:l'amzacão elo Exercito, observadas as
~eg·uinles bases:
.
·
a) que a revisão levada a offoito não acarrete absolutamonte augmcnl.o ele dcspczas nem dispensa elo pessoal cxis!.enlo:
li) que JlaH reparLi~õcs adminislr·ath·as, simplifique-se
quanto passivei, o cncaminharncntn c rn·ocosso elo~ negocias,
i'aeilitnndo o respectivo expediente;
c) que se imr:f'ima feição mais lcchnica nos arscnaos, fabricas c officinas da Intendencia ela Guerra, industrializando-os, no que nito fór incompativol com a natureza especial
que carn0hJriza taes estabelecimentos militares o procurando
mJgment:~t·-Ihes o rendimento,

..
'

N. 97

Ar!..
A todo o cidadão brasileiro, pae de oito ou mals
'filhos varões, vivos, fica assegurado o direito de matricular
um deJie~ em qualquer dos coJiegios militares da Republica,
desde que o candidato. á matricula satisfaoa as condi~ões regulamenl.!lt'es,

'

...

N. 98

Art.
E' o Governo autorizado a reorganizar a Contabilidade da Guerra, sob as seguintes bases:
i." Do) accôrdo com as exigencias actuaes do Exercito,
creando nas Regiões e Circumscripoões Militares caixas para
nagamento á tropa e repartições militares, mediante dist.rihuicão dtrr.cta dos creditas necessarios e dos supprimentc>s de
fundos, os quaos deverão ser entregues nesta Capital á mesma
Oontabilitlade pelo Thesouro Nacional em seis prestações bi>nestraes adeanladas da importancia total votada para o orçamento da Huerra, apenas deduzida da quota que tenha de Rer
paga pela Delegacia do Thesouro Nacional em Londres.
2.• O pessoal do quadro da Contabilidade perceberá os
v~:>nciment~.,s de accôrdo com
as graduacões militares pela
v11rba 8' t.lo areamento, fazendo-se o necessario supprimento
o compel.nnte dedncclio da verba 1" do mesmo orçamento.
3.• O Governo fica autorizado a formar com o pessoal ela
Contabilidade um quadro do Exercito, com todos os direitos,

.-'
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regalias e· vantagens dos das classes annexas, respeitand? as
suas actuaos graduações militares. ·
·
4.• A Contabilidade- continuará com o seu caracter fiscal,
pelo que ~'3 subordinará aos preceitos da legislação respect i l'll,
menos quanto á sua ors-ani~acüo interna e no proviment.Q rio
seus cnrg(ls, os guaes se regularão por disposições es].)eciaes.
5•• A :tixaçao do quadro da Contabilidade. será feita pelo
Governo dentro dos recursos votados no orçamento da Guerra,
:podendo extornar dentro delle as verbas uecessarias e avro~
vcitar o saldo verificado na a•.
N.

9~

Onde convier:
Art. Ficam extensivas, mas sem direito a vencimentos
militares nem a quaesquer differencas de vencimentos decm·~
r~ntes da prcsen~e concessão, aos funccionarios civis do Ar~
sena! de 11uerra do Rio de Janeiro, as graduações militares, a
exemplo das concedidas nos funccionnrios do outras reparti~
cões deste ministerio, a juizo do Governo.
N. iDO

Onde convier, accrescente-se;
O Poder Executivo é autorizado a reverter o caArt.
pitão reformado do Exercito, Antonio do Castro Pereira Rego,
ao serviço activo no posto que occupava, como se delle não se
tivesse afastado, sem prejuízo do que passou a occu•par o sou
lr1gar, ao qqal ficará incluído,
N, 101

Onde convier:
Art.
O Poder Executivo é autorizado, dentro das respocf.jvns flolt:~CITes orcament.arias vigentes, tocjos os actuar.s
operarias c .diaristas da limpcz[l e conscn·ar.ão do armllmCJÜO
portalil, bom como os operarias empreiteiros da oi'ficina de
chapas e cintm•ões, freios, esporas c ·estribos ou outras, a inCOI'JlO!'Ill' nu pfficina ele pi•o,ieclis o forjas elo mesmo arsenal,
organlzanclo-so o seguinte quadro: ·
·
OPf'ICJNAS DI!: CHAPAS E CINTUilÕllS 1 IlTC,

QuanLidnclo - Categoria - Vencimentos annuaes
i ppcrario ......

o • o.

o •

•• ,

•••• ,

o j • •·o • • • • ,

••

3 ditos de i"· classe ..................... ..

4 ditos de 2' classe ...................... .
O ditos do 3' clnsao .... , . o. , , ........ , . , ..

li :4 75$000
O:ô85$00tl
11 : 06'0$000
15;330$000

•
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7 diLas de 4' classe

~00

.......................

15 : 33ú'$000
17:250$000
20:440$000

·• Aprondi~és:
1 do 111. classe .. : . ....................... .
1 <dito do 2" classe ...................... .
1 dito de 3' classe ...................... .
2 ditos do /1" classe ..............

1:005$000
803$000
594$000
365$000

10 ditos do 5' classe
14 ditos de G' c! asse

O O

O O O O O 0

O O O 0

0

0

0

0

I

I

•

O 0

I

0

0

0

••••

•

I

98:207$000

N.

102

Onde convier:
Art.
Aos operarias c serventes do Arsenal de Guerra
do Rio do Janeil'o é extensivo o disposto no art. 35 da prcsent.rl
lei, cm lwncJ'icio do JlCssoal opera rio elos arsenaes de Ma.
rinha da Republica, sendo ignalmenlc extensiva c applicavel
aos referidos serventes do Arsenal de Guerra do Rio do Ja~
neiro a gral.ificucüo addicional de 20 o/o sobre os respectivos
ven(Jimenl.os, estabelecida na observacão 3' á lubella 3", an·
nexa Ct lei n. 2~0, rlc 13 de dezembro de 189!1.
Paragrnpho unico. Os serventes do que trata a parte anterior elo presente artigo gozarão, nara todos os effeitos, dos
mesmos direitos e vantagens, inclusive sobre contagem de
tempo do serv_i()O coma· aprendizes, estabelecidos cm favor dos
operarias e dcmaiR empregados elo referido Arsenal de Guerra.
N. 103
Onde convier:
O Governo é autorizado a mandar considerar de guerra os
serviços prestados peJos Olll!)l'OA'I.Wlos
Estrada r~o Ferro
.Ccnt.ral do Brasil, que, P..o pcttorlo da revolta de 1803 a 18!H,
'tiverem recebido vencimentos dobrados cm vi t•l.nde de se:·~
vi~os c:dt·aot·dimuios.
·

ua

E' rejeitada a seguinte
EMENDA

N. 88 A
Accrcscenl.o~sc

onde convier:
Arl.. Tendo o La!Joral.orio Chimico Pharmncoutico Militar siri o cqu ipa1;aclo uo Hospital Gcnlral elo Exercito pelo
arl. l1!J da lei n. 3.1!5!!, rlc li do janeiro de 1918, o este ultimo
á IDircctoria do Conlabilidaele rla Guerra, quanto t\s disposições constantes dos url s. G", 18, 20, 24, 27, 28, 34 c 35 elo
reg-ulamento desta ullima l'OJlarlição, achando-se, pois, equi~
paradas nus vantagens c.mumcradas ·nos ciladas artigos, essas
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t.ros repartições ficam, para lodos os offeitos, igualadas as
vantagens elo pessoal Utuluuo elos clous primeiros estabelecimentos ás elos !'unccionarios da Dircclot·ia da Contabilidade da
Gurt·ra, nos lcrrr,tlS que se seguem; o secretario (antigo oscripl.mario) c o ag·entc rlespachanlc do l~a!Joralorio, aos chefes das suiHliroclorias da Conl.abilidade da Guerra; manipu. !adores de primeira classe, archivista e escrevente do 1" classe
Cio Lalloralorio aos primeiros ol'l'iciacs da Contabilidade; escreventes e manipuladores elo seg·unda classe do Laboratorio,
aos segundos officiaos da Contabilidade; manipuladores do
terceira classe elo Laboratorio aos terceiros officiaes da mesma
Directoria da Contabilidade da Guerra, abrindo o Governo
credilos para o seu immeclialo Cllmprimento o fiel observancia, caso a despeza resulLanl.e desta disposição não fOr, por
qualquer motivo, incluida na lahclla respectiva deste orC}amenl.o.
Paragrapho unico. O pagamento das vantagens da equiparação resultanl e elas lois citadas o de que trata este artigo,
dada as condições financeiras da Hepublica, serít feito apenas
a contar do· 1 ele janeiro de 1923, modo que· os fuuccionarios elas duas ciladas l'epartiçõcs percebem, no exercício de
1923, as mesmas vantagens que estão sendo concedidads actualmente aos funccionarios ela Directoria de Conlahilielado da
Guerra.
O Sr. Alvaro de Carvalho- Peço a palavra.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Senador.
O S1·. Alvaro de Carvalho (pela ordem) - Sr, Presidente,
estando &obre a mesa a redacção final do orçamento da
Guerra, devidamente autorizado pelo seu relator, requeiro u
V. Ex. que consulte o Senado -sobre si concede urgencia para
sua immediata discussão e votação, afim de que possn ser
rcmettida á outra Casa. (Pausa.)
· (Consultado, o Senado app1•ova o requerimento.)

·O Sr. 2• Secretario lê e é approvado o seguinte
PARECER

N. 4(17 -

1922

Redacção ('inal das emendas do Senado á Jli'Oposição da Gamam dos DeJmtarlos, n, 178, de 1922, f'i.'liallrlo a. despesa
do M'iniste1·io da Gwm•a, 1llll'a o exercicio de 1923, c danllo

onl1•as p1•ovidencia.ç

·

·

N. 1

Ar!.
E' o Governo aui orizuclo a orgmlizar um posto do
rcmonla em Minag Gerues, cm i.CJ'l.'cnos rlc propricrlnde do MinisLerio da Guerra, em ,Juiz ele Fóra.

I
-·' ..

l.
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N' ')

~

Onde convier:
Ficam revigorados: .
Ar L. Hl, ela lei 11. lt. 555, c élccrclo n, /1.570, de 10 e 26
do agosto de 1922, cm seLlS ns. 2, 3, ·1, !i, 8, !l e 11, arts. 51,
5~, 53, 54, 55, 5ü, 57 e !ii, ao at·t. 3" du, lei n. 1.687, do 13
de agosto de Hl07, quanto a pJ•orogar;ão do prazo para paga~
monto de soldo dnvido aos voluntarios da Patria.

N. 3

.'

Accrcscente-sc:

.·.

Art.
E' o Goveriw autorizado a reconstruir o edificio
pura a Hospital ele .!" classe ela 1" Região Militar podendo
despender até 200 :000$, para esse fim, abrindo o necessario
credito,

N. 4
Accresconte-sc onde convier:
Arl.
Fica o Governo autorizado a Tonovar o contracto
celebrado com a ~Jisgão Militar elo Instrucção, em virtude do
ar L 5'• da lei n. 3. ü'H, de 7 de janeiro de 1919, podendo
ampliar sua esphcrlt· de acção ás regiões militares e Escola
Militar c !'Cduzir o respectivo pessoal, si as~im julgar ccmveniente.
·

!
_,i

~j

:.~-

N. 5

• •••

:0

;.''~;;;.~.

;

AI' L. E' o· Governo autorizado a destlender até 2. 500:000$
paJ•a promover o nugmento da produccão da Fabrica de Polvora de Piquete; até 1.000:000$ para o proseguimento das
obras, e 500:000$ par·a remodelar o Arsenal de Guerra, adquirindo machinismos que tragam o aug·monto do rendimento do
trabalho e abrindo os necessarios creditas.
>

~'.

.

:

l

Verba 5"- "Fortalezas":

•.•

COJ:>ACADANA

Accresccnte-se:
1 uuxJlitu· clcclricisla de 2" clasôO ...... , ... .

2:400$000

!.AGE

Acet·e:;ccnlc-se:
1 auxiliar elcclricisla de 2" classe ... , •... , ...

2:400$000

.•
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Supprima-so:
.i primeiro mecanico electricista ...... • ...... .

1:800$000

N. 7

Emenda:
No § 8" - Soldos e gt•atificacües de officincs - Diversos
:Serviços, consignacão final :- Dinr!n nos oJ'fic\nes ~10 cx~r
cicio de commissões cspecJUes, seJa essa constgnacuo assml
redigida:
Diarias quando no cxcrcicio rlc commissões Lmnsilorias,
fóra da séd~ das guarnições a que porLcncem, nos Lermos da
lei n. 3. 451, de 6 de ,janeiro de 1!H 8, ar!.. 183, c nt·L. 3!:17 do
regulamento do Codigo de Contabilidaclu Publica - Decreto
n. 15.783, de 3 de novembro de 1022, sondo:
Officiacs gcneraes. . . . . . . . . . . . . . •
20$009
Oft'iciacs superiores. . . . . . . . . . . . . .
15$000
papilãcs c suba! Lcrnos. . . . . . . . . . .
10$000
000:000$000

N. 8
. ,I.

Onde convier:
ArL
Fica o Governo autor.izado a contar aos officmcs
do Exercito commissionados no primeiro posto em 14 ele
agosto de i8D4, e cm cujas fés de oft'icio constarem o elogio
feito pelo almirante .Tcronymo Gon~alvcs, crn sua ordem do
dia n. :!!J, do 1G de abril rJe 1804, a respectiva ant.iguicladc da
data cm que foram commissipnndos narjuclle posto, sem dil'Cilo a qualque:r vantagem pccuniaria clabi decorrente.
N. 9 Verba 2'- Estado-Maior c Pess0al:
Onde se diz: "Um archivisla official reformado", diga-se::
''um archivista".
N. fO

Onde convier:
Em· face do grande numet'o do vagas existentes na Escola Militar, pó ele o Governo pet·miLtit•, no anno ·ele 1923, a
matricula uaquelle · estabelecimento aos canelidatos compt·chendielos nas lütlras c e e, arL 44, elo respectivo regulamento,
jndepenele!_ltemente elo estagio de serviço no Exercito.
N. 11

ArL
O Governo podcr{L npplicm• na \'Orl.m material,
para o fim cxclu.;ivo da Qcresa Nacional, os saldos quo por~
Yenlura se verificarem na verba !Jl elo lllizlisterio.

..

,.

SESSÃO

EM. 30

DE DEZEMDRO DE

i922

N. 12
Art..
O Govemo 1í autorizado a vender o material imprestavcl, existente na l!'abrlca de Cartuchos c no Arsenal do
Guerra, recebendo os directores as importancias resultantes,
para o fini de empregai-as no dcsenvolvimcnl.o dos respectivos
cst.abelccimcntos, feitas as prcstacõcs de contas ao Thesouro
Nacional, por intermedio da Directoria de Contabilidade da
pucrrn.
N. 13

Onde convier:
Fica revigorado o i.lecrelo n. 15.10!l, de 12 de

Al'L.

~ovcmbro

go

1921.

N. 14

Onde convier:
Fica o Poder gxccul.ivo autorizado a equiparar, 12arO:
todos os effcitos, os porteiros, eonl.inuos, feitores c serventes.
da :Eseola rle Aperfeiçoamento rle Offioiacõ, aos de igual categoria .ela JiJscola de Bstaclo-i'.laior, sem augmento de despesa.,
N. 15

Ar L.
Fira o Podr.r Exccul ivo autorizado a mant.cr a:
í\.urlit.oria do Dcpa~·tamenlo do Pessoal da Guerra (G 7)
crcada pelo decreto n. 11.853 A. de 3 t de dezembro de 1915, e
supprimirla pelo aviso do Minist.crio da Guerra n. 744, de 28
dEJ dezembro de 1920, com os mesmos funccionarios que da
I'cfcrida aud iLo ria faziam parte na data em que foi sanccio. nada a lei n. 3.671, de 7 de janeiro de 1919, e exceptuados os
que se acham em disponibilidade em virtude da reforma da
justica militar.
Paragrap!Jo unico. Esta auditoria Lerá as attribuições
previstas nas lettras a, b, c, d, e, f. a, h, i e j, do titulo G 7,
do Reg. ,que baixou com o citado decreto n. H .853 A, de 31
!]e dezembro do 1915.
·
N. 16

Onde convier:
Corrija-se a consignação na parte referente aos auditores da Jusli1;a l\Iilitar com exerciéio na~ 6•, 10• e 11• circumscripçúes judiciarias, de accurdo com os vencimentos fi:xados no decreto n. 4 .569, de 2ü de agosto de 1922, para o
juiz dos Feitos c!D. Fazend:JJ Municipal, ao qual estão equiparados em seus vencimentos, nu qualidade de antigos auditores
de guerra e de marinha da Capital Federal e Rio Grande do
Sul, ex-vi do art. 6", n. 2, ('. 7" da lei n. 2ll, do 30 de dezembro do 1890, art. 2• do decreto n. 821, de 27 de dezembro
de 191)1, ~ t\rt.. ~·. d:~s DisposiQões Transitarias do Codigo de
.Qrgam~aç.au JLidtctaJ·Ju e Processo Militar, a que se re):'ere!I\
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os decretos ns. 14.450, ele 30 de outubro ele 1920, e 15.633,
de 26 do agosto de 1U22.
N. :17

A' ve.rba

13'~-

Obras militares:
Accrescente-se: ''e 400:000$, Jlara, a construcoão de
quarleis economicos, linhas de liro e primeiras insLallacões
de CulonJ.ill! militares em F'orrnosa, 1í margem .elo Rio Preto
(Buh ia) c no Crato (Ceará) onde estacionem batalhões ou
comnanllías de ca1;ado~·es do Exercito, especialmente destinados ao preparo dos volunlarios c conseripLos sertanejos".
N. iS

I

I
11

Onde convier:
Os aluninos que terminaram em 1922 os cursos do ColIegios Pedro II c Militar serüo 1lispcnsados do exame vestibular das escolas supet•iot·es e do concurso para admissão âs
rei'Pridas escolas.
. Deverão, cnlrelanlo, ter os exames preparatorios respe. ctivamenlc exig·iclos pelos reg·ulamentos das mesmas escolas e
estarão sujeitos ao pagamento das taxas nelles estabelecidas.
N.: 19

Accrescente-se:
E' o Governo autori~ado a abrir o credito para pagamento de alugueis já vencidos de dois predios e terrenos onde
osteve aquartelado em Jtajubll o ft" batalhão de engenharia.
H :783$000.

Sub-emenda:

N. 20
Supprimn·-se o arl. 3", por constar do arL g• o mesmo
assumpto.

N. 21
Ou do convier:
Aos ministros do Sup~·emo Tribunal Mdlitnr, procurador
;çeral, auditores o promotoi:e<s da Justiça Mil itm•, fica conceliida a seguinte graduação honorif,ica:
·
MinlE~tros, a gratificação de general do divisüo; procurado1:
gorai, a de geneml de brigada; auditot~es da Capital l!'ederal,
a t]n coronel .ou seu correspondente, na Marinha; promotores
da Capii.nl Federal, a üe tenente-coronel. ou ~ou col'l'ospondcule, na Mal'inha; aud!Lore§ c prpmotores dos Estados, a
tlc tennnte-co;r(Jnel e mauor, ~espccLIVamerlte. ·

I
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N. 22

, ~\rt. . Os medicas que fo:·am nomeados pat·a os po:>lo:l
~le ~~ I!TIJJI,l'OS tenentes do E_xercJlo, em viJ·lurlo rio rlcct·etu dJ)
9 ~c .Julho. d.e 1919, deverao guarda!', no Ahm,uack Milit.a 1·,

!HU a. ?,S e!feJLos. de promoção por untiguidnrltl a ordem do
classr! 1c~çuo obL!da no concurso ·a que se subJnetlet•um paJ•a

o.; reter.tdos postos.
·
ParagJ:apllo unico. O·disp()siLivo fia lei dn ortiUmonlo de
1919; t•e!aln•D a~_p:~t·agrnpho do Ol't. !l4, nfio inl'luirá nas pro•
moço<"~ por anltS'lJJdadc dos mesmos officiaes.
N. 23

Onde convier :
E' contado para todo~ os effeitos o tempo de >m·. Ar~...
.vu;o m11ttar aos empregados forenses, ex-officiaes do Exnrc!ló
e da Armada, demittidos voluntat•iamente, que tenham' r·re;;tado serviços de guerra e não percebam vant.ngein algun1a
de 1•eforma.
·
N. 24

Onde convier:
. - Art.
E' o_ Governp autot•iz~rlo a cmpt•eslar ú Conpnmtlva de Construcçuo Predllll, orgamzada pelo Institulfl de En~enharin Militar, de conformidade com n lei n. 1. G37, dt! 5
de janeiro do 1907, até a quantia de cinco mil contos de rêi.s,
abrindo para isso os creditas necessarios.
··
Art.
O emprestimo será feito em presta\;ê'les srm;est.raes nunca .superior a mil contos de réis, vencer:í. ,im•os rlc
;; % ao armo, pagaveis por semestrefl vencidos, e :luverit c~tar
inteiramente .resgatado dentro do 15 annos a conLat• da enl.l·oga pelo Governo da ultima prestacão.
Art..
O producto do emprestimo será exclusivamente
r.mprcgado na acquisição de terrenos o na compra. ou con.:.
~Lrucçf\o do predios para os associados, de accOrdo com as
P.ondicões estabelecidas nos estatutos ela referida r.oopur:ttiva,
npprovados em assembJéa de 1.9 de dc~embro de. Hl2L
Ar L.
E' o Governo igualmente autorizado a:
. 1• suspender a cobrança ou reduzir a:'! taxas de impor-·
tacão ~obre o material imprescindível á con:;tt•ucções. con~
foÍ·me discriminncllo que será feita no conlrnct~ ~ a isentar
a cooperativa elos impostos de sello, de transn_ussao. de propriedade e ele qualquer outro que julgar convemente IJnra que
esta !'enlizc os seus fins;
·
. _
2", ceder terrenos de sua propriedade el)'l. condt~oes razoawis, e bem assim installações que faclltlcm as con~
,struc~õcs;
.
3", conceder transportes gratuitos nas empt•ezus do Qovet•no, ou com reducQão do tarifas nas empr~zus subvenclO~
nadas lllll'l\ o material destinado ás construcçoes.
.
.~rL.
O Instituto de Engonharin Militar é reconhec1do
jnstituicão de utilidade publica.
2G
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"\c1:rcse,mlc-se onde convict·:
?la exeeu1:~u elo at·l. 2" da lei n. 7Hi de 13 de novcml.oJ•o de 1!!00, scl'iio oh,;et·varlas as tli:;pusleüc:; do rli•et•clu
11. t:3.1:W:!. de HJ de nun•Jnht•o de JlJJ!J, pt·ocedendo-<'.e rlenf.J'O
d~. lrcs mezcs, :í revisflo dos aet us que, ap,ls :r lei u'. :.J .171:!,
r,;w lelliJUill !)IJ:;er\·utfu as regras con~;ag'l'atla~ nesse decreto,
~Cill q1.w daht adven1Jau1 quacsqucr vantageno pccuuiarias
alrnzwJa~, aos ufl'ic iacs ullingidos pela i·cvisão.
'

N. 2G
Onde cunvil!r:

Em face do grande numero de vagas cxislcutcg
nu Escola i\fililar, póclc. o Govcmu pct·mitlit• no a1mo llc 1023
n rnatl'icnla aos candidatos menores de 22 nnnos.
·
·
Paragmpho unico. EsLa Pl'Orognr;üo ó cxlen:;iva ao CU!':ió
.\nnc~o ti referida C$coln •.
.
·

I

:\t•f..

N. 27
N verba 'i:.l'- Accrcsccnlc-se no final:

"c GO :000$ para mobilinrio. a1·chiro, dccornr.~ão. el.e :, do
Supremo Tr-ibunal Militar, sendo entregue esta quantia, ele
urna só vez, ao presidente do 1:cfc)·ido T!'ibunal, o qual prcs.~
ta!'ú conlus opportunmncnlc.

N. 28
Ondo enrll·i,;r:
.A ri..
0;; nol.os L! o;; nfl'ieincs. cffect!YOS, reformados í:\
honornl'ios do lTixcrcito, Armada e classes nnnexas com scrYiço na campanha contra o ~:owrllo do Parngua;.· lPJ'fio dir1~ilo
ú g·l·nt.uidndc qmmdu ,i(t matricularlos nos collegiM• militares.
Os que. ainda não o estiverem, mas a favor elos qnaes !iii
exisli1· r·ec]ucrimcnto de matricula c. j:i tenham prestado
exa1iw de admis;;fio no qual ln~iam sido appmvados lerfici
.tambem direito. ú mesma gl'atuidaclc, indcpenr.lenll' · tlc novo~
exan)r.s, de nova clnssificuc.fio o ele oul)'ns formalitlacles. ·
N. 2\1 ·

.\ecrci:iccnle-so unLic eonvier:
Os funecionnrios civis ela Directoria Gei·nl elo Inl,~ndcncia
ela CiUI)l'!'a lr.l"fio as sf)g·uinles graclua,;ües militares: os p1·i~
mri!'n,; officiars, r]c ma.ior; os segtllll.lo~· o!'fieiaes, de cnr)it:io;
os lr~l·c,:ii'OS ol'ficiacs, do pl'imciro' lr.nente; os g·uurllus rlCI
nl'lllazrm, ui\ segundo l.cncnlc ·c ,o pol'lciro, do primeiro lo-1
l.lCL)le ·•a juizo do ~1qvcrno".

I
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.\~cl·escL'llle-se

11:!22

::o

onde fúl' cunvonicnle:

. 0,; alumuo~ '.nalriculadt~s ·na Escula Jlolrleclwica
esta ~q.Ul[lUI'aun::~, f1cam (Jispcm;ado.~. Jilll'a a
matJ:JC':!la 11a I1sco.ln i\IJhlaJ', no amw de HJ2:J, t.lo concw·so dtJ
i!d.n.ns.,,tu, tle !1111!. I J•nl;~ o ai' I. !(i rio regulanwnlo da Escoltt
A!illl.rll', 1slo ''• 1J•:nm Jscnlos diJ PI'I!~lni' exames du,; malCI·ias
conslnnt.Ps tlas letll'as a, b, e, r/ c •:, du refn1·iu11 at•/, -17.
Pnl·ngmpilo unicu. A llwll'icl!ln rJofi altlllHWs nas eonJi•;•ics aeima seJ~ti efl'ecl.uada ll!l)dianlc alü~~lado diJ malricnla
uo JH'ÍinCil'o ou demais nnnos do curM• da Escola J>oJytcchnica
,\!'1.

e na~ dt!llliiiS_ ,a

ou úc e;:co!n a esta cquiparaúa, pa~sado pela secrdal'ia (ia escola c•rn qo13 o almnnu cslivct:. nwlriculado.
·
.,
~. 31

;\J·f.
E' auü~rízadu o Po•,lt•t• Exr!CliLivu, 5_CnJ augmenlo
de úesoe:;a, alt.13t'liC<IIJ n•J~' vcnCJ!llCJilo~, ur.>tll crcn~fio de lugar·cs, a fazer no Corligo de Ot·gnniza•;:iu .Tudiciat·ia e Pt·oce~so
Mililul' ns morlificações que a cxpuricneia l•.>ulw aeovselltado,
~ul re{e!'r:llllrun do. Cougrcsso.

N. 32
Da \'t~t·bn J -i' - ~lal.el'ial
du:;lnqtH.'-i'C a impor!ancia
de ü :0011~ para .n~ rle>pe:;a,; nccr!s,ar·ias com a iJp;fallu~rw c
custeio do:' upparc!ltos l.clepltonicos nas rcsidenci11:' elos rnernLros clJ Supremo Trílmnnl ':.\l·ilitar e do pr·ucut·atlol' g•.>t'al.

..

!'I. :l3
Or.d•.> convier:

0 [ll'OCUL'UdOL'
~eri'iu conservado~

geral c os promolol'CS da .Jus{.i•;a Mif ilal'
~cus rc~pccLivos curgos, cutouanlu JJum

cm

ser~· irem,,

N. 3·i

Ondil ::c diz r•ol'lcit·o do Labornlorio ~lililar de Bttclcrio·
logia, diga-se ahiwxat'i fc.

•

N. :JG

Art.
Fica o Go\'erno nufol'izado a rc~labelecet· a
Cl'N\l'iio de uma escola de apt•endizt'S tll'lil'ic•!s nos !lJO!tles
existcn(r.s nu dccreto·n. 5.!18, rle f!J ~~~~ oul,ulJt'tl de 1S'i:!, t)
com as mcdíficaçucs llecoi·t·cnte:; •.las cx1;;ünna;; _modet·!ltl~ do
ensino; llÚO l!XCNiendo a de,; pesa re~pccliva de 2'-'0 :UOIJ$, para

o que

ubrirá os respectivos crcditos.
N.

,\ecre:;c·~nlc-;;c

:n;

o11dt> convier:
'Mt.
Os Offida•)S IronoJ•arit~s do Jo:xr•J'cifo, volunlat·i•lil
ilà _Pntr·in, Qttc .ficnrnm mnlilndos por f~rinwnlo~ rccchk1o3

ANNAES DO SENADO

nu campanha do Paraguay o quo forem :iulgaclos pela itmta
Supcriw do Saude do Exercito incapazes do promover quae~
quer outros meios de subsislencia terão direito á assisLcnci:t
do Asylo ele Invalidas da Patriar, percebendo, nosso ·ostubolt'ciment.o o sem distincção de posto, um quantitativo pura
alim!)ntacão equivalente a tres etapas.

N. 37
As importancias que forem arrecadadas provenientes do·
taxas de sorteados, nos termos da lei, será recolhida na Contabilidade da Guerra, onde se a deverá escripturar cm rocei La
como despesa e annullar no § g•- Soldos, etapa:~ o gratificações de praças.
N. 38
Elimine-se o art. a•, relativo ao modo de se effeiJ! uar
· a cobrança dos medicamentos fornecidos pelo Laboratorio
Chimico-Pbarmaceutico Militar.
N. 39

Art.
Fica o Governo autorizado, caso ,julgue conwniente, a mandar matricular na Escola Superior do lntendeneia,
independentemente de concurso, no curso a iniciar-se em abril
de 1923, os actuaes capitães e primeiros tenentes do quadro
de officiaes de administração.

N. 40
Reduza-se de 264:000$ a consignação final do § 5• -.
:Ar.senaes, intendencias e fortalezas - Para execução do con.:
tracto, etc.
·
Ficqrá, feita a reducção, na 'im~ortancia de 36:000$000.
N. 41

No § 1•- Administracã~ .central- D.irectori~ Çlorul de
Intendoncia da Guerra- Offlcma de Alfamtes, elnnmo-;:;c a
qutmtia de 25 :920$; consignação. essa que, em clupli~aLa, ~o
áestina ao pagamento de 12 encaixotadores, e na consJgna~\tiO
-Gabinete do Minist.erio- nccrr.scente-se:
Sois sargentos auxiliares, dia!'iu, 2$, 4:380$000.
N. 42

A' verba 3'- Justiça Mdlitar:
Da verba do 100:000$, destinada ao pagamento de grat.ll'icncõos aos funccionarios interinos, ad /wc, etc., doduza~s" a
quantia ele 12;000$ para remuneração do i" adjunto de promotor o qual scrvirt\ no cargo cçmjunlamentc com os doJs'
promÓLorcs, o por distribuição.
Sala das sessões, 22 de dezembro do "1922. - Jc:-ron·bnw.
M:ontei1'o.
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N. 43

Verba 3'- .Tusl.ica Militar:
Onde .se diz: «Para· png·amcnto do dois auditores do
gucrr·a auxiliares», diga-se: «Para. pagamento de trcs :mel itoros ele guerra auxiliares», feitas as devidas alterar,õos na.
respeéLiva tabclla.
.
•
N. 44
.Onde convier:
Art.
Ao actual 1' tenente intendente Mauoel Ferreira
de Souza, cont.ar-se-á antiguidade de nomeacão para o primeiro posto, de 27 de maio de 1909, sem direito a. vantagens
pecuniarias atrazadas.

'I

1
;

·l,,
t!a

'r
·'

i

' •.i

'{
.,

N. 45

Mantenham-se as verbas 1.500 :OOOS (papel) e 1.500:000$
'(ouro), da rubrica «Reorganização do Exercito», para serem
empregados no serviço financeiro das operações de credito
que o Poder Executivo fica. autorizado a fazer de accôrdo
com o ar L. 2", da lei n. 4.152, de 30 de outubro de 1920,
]Jat'a attcndot· {ts nece;-,siclades do Exercito Nacional ou para
'' UcCOl't\•r a quae~quor evouLualidadcs c uc~e;;sidtulllH de.
qualquer natureza, podendo igualmente applicar o producLo
da converBão ouro em pagamento papel ou cm serviço d<l
.iuros de emissões feitas ou a. fazer.»
:i;L

J

N. 46

.í:];

O quadro de officiaes medicas do Corpo de Sa.ude do

JTixercito, de accôrdo com o decreto n. 15.230, de 31 de dezembro de 1921, e proposta. orçamentaria para 1923, é constituido da ~~cguinte maneira:
.Vencimento
a.nnual
Numero
26 :4"00$00()
1
General de brigada. .............. ..
183:000$000
9
Coroncis .......................... .
278:400$000
10
Tenentcs-coroneis ·...•..............
518:400$000
30
J\1njorcs ........................·..... .
124 1.488:000$000
Capitães ......................... .
170 1.030:800$000
Primeiros tenentes ................ ..
Total. ................ .
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..1'

-·1

..-. :r
. ·, ·~-·

.,,,"
.J

:l

4.131:600$000

N. 47

Art.
O preceituado no art. 54 ela lei n. l~o555, do W
ele ngoslo rlc 1922, fica cxtens ivo aos officines do. Corpo de
Sauclc do Exercito, com mais de 35 annos ele serviÇO.
N. 48
MI..
Aos nuclif.orcs-nuxilinros rla G' C!rc~mlscripoiío
.Tuclicim·in Milil.nr, silo nssegmaclos os mesmos rl)l'~Itos e vnnlngcns do;; nndii.Mes rlossn rii'CIIIllSeripr;~o, COI'I'IA'Idns :lf· rcspccLivus tahcllas.

..

I•
.I'
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N. 1!0

..

Fica o Governo ~nloriznclo n nhr'it' os Cl'erlilo~ rtnr. fol'rm
r1r.cc%nl'io;; pm·n atlrnrlcr :'t:; dcspr.sns [l(•ln vr.r·ha !l', «Soldos,
r·la]ln'> r. gral.il'ir.a~ües de JH'a(;as, nos r.xr.rriroios dP 1022 e
t023 » « ai(• os limites rsta·hrh't·idos llll lei rlp rix11~no rle l'nl'r'a~

rle lrrrn »·

·

'

N. :íO
:\J·L
Ao peBWal da Policia ;'lf.ililnr, Cil'il r. rins Bncir. rlnr.l<:~;; rlr 'l'il'O fie Gucrl'll, ser:í lamhrm contado como· de
gurJ'I'n, OH sr:~:vicos prr.stnrJos em rf{ll'r.;;a ria ord•'ll1 nns I'r.ltr·lliries rio.:; annos de ·J!JIO (I de :1022.
.

•1 ,•

Os inlr.l'•'s;;nrlos teriío lnüs sei'Yieos nvr.1·bndo;; na;; sua~
:l'l-.' de officio, nfio porlenrln rrclamnr por Pllr..~ ,·nntng·Pn;; pr~cuninria;;.
·

N. ii 1
Onde COll\'Íf!l':
Arf.. 1.• F'ira rph;vadn a ]ll'rscripçiío rm (fllf'\ tnrol'l'r.n o
rlireiln de Cario~ .Toaquim Barho;:n, r>x-offieial da Conlarlnria
da Gtiül'l'fi, afim ri•~ t'•'cehr~r a quantia rle lo :ROO* de ordenado
quo wmr:(·ll e niio lhe foi pug·a no período do .inneiro de 18D7

a .ianoil·cr élf\ 189!1 em que exerceu o mandato do inteilflento
municipal, ficando ahcrlo para isso o nccr.ssario credito.
N. 52

,\cel'f•;;er.nlr-iiC onde eonviet·:
,\1'1.
Fica o Governá autorizado a permitlir n matricula, ~em prr.,iuizo rio scrvir.:o na~ c~colns rle inl.cnrlencin nos

·funci'ionarios ria Direcl.ü!'ia Grrnl lle Conl.a!Jilidar.lt~ da Gl!Pl'l':l
quf' n J'Pquel'rl'r!m r! lta.in ·presl.nrlo o concurso rir ;;rgunrla
enLmncia,· exigido ]Wio reg-ularnrnlo rlaquella l'f'Jlarli(;fto que
haixnu rom n ·UUC!'t)(O n. l.'l.1i0, de 1.2 de fr~verri!'n rlP Hllll,
rlispPnsarlo:< fip oulm qu:liqurr ]Wova di' habilitn~iío.
Pm•ag'l'apho unico. J~;;lrs funecionario:i. uma wz hnhili1r. rios cnm n I'cspectivo curso de nrlm'in islraç:i11 rl~>v~>r·no conrnr'I'f~!' pnra a l'ol'lllil~iío rio rc;;prcl ivn quntlrn, nng mr;;nws
enndit·rit!.~ (JIIP n~ rlrmai;; altlmnos. qualquer Q\1(! sr,iu sua pr·ot'l'llrncia .
.. \!'1.
0;; ort'icinrs r!I'J'Pcl iYo;; tln Co1'po rll' Snwl" rln
.Jo:xm·eilo r.• da Ar·rnacla, contnrfio, tmic:mwnle pnm o.> r.•l'l'l'iitJ;;
tin .l't>l'lli'IJW, · t'lll cada c•inr·n lliiiiO~ C]lW I ÍYI'I'Pill r! c Pl't'eclivo
;;t·1·\·ir;o mililm·. nm anno "" sr~n l'I',JH'cliv" l'III'>P, com llJII'On•ilnrtlPillu nns t•;;eolas :m!lPt·irn·r•f'.
Ollrlt' Cfii1\'ÍI1!' :'

?\. 5·1

.
,\1'1.
f:tH'I'i.ia-se n enn"i~!Hl!;fin, na vrrha ~·- Suprrmo
'l'l·ilillnnl ·~ :\wfif.or'rJs- pm·a ser as~rgtn•ntla nn antig-o :tl!rliltt!'
riu a11l.ign ·I" rii,;IJ•idn li1ililar. 8. Pal!ln, at·lualmrÍIIr na r,•
c·iJ'CliiM!'l'ipt·iio .iuclicinl'in militnr, a tlit'fr.rvn~n enlro seu>~
ucl.uncs venclmcnl.os de 21:000$, c os a que tem direito, e.7!-Vi

..

,.
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· ílo 0·~~~·~·1.o n. R~t, d1' 27 de dezr,rnl.Jro de 1001, lei n. ~.liií,
d1! •., d1~ ,IHIII'Jt'O 1le I!H\l ~ .art. J• da,; clisp_9si~1ics IJ·an~ilOJ'ias
rJo LfldJg;o dn Pl'IICC;<SO Milllar, veta elcv:wan
d1.1 juiz dn.o; F('ilo:; da 'Fazenda Municipal:

dn~

\'I'/H.'i1111'Jilll:i

N. 55
Onde• r.nnvi1•1':
ArL.
O;; filhos dos prol'cssorc9 cii'1S do:; cnlt.•giM milil.~res, 111:11'1 ieulado,; nestes estahrdccinwnln.,, g·n,;a!'lín ria:;

1nç·~ma~ Yít.~l.:.lg·pn~

de C{UIJ g(Jsnrn o:=;

l'i!lln~

do:-;

Pl'fii'P~~ni'P:;

JrlllJiat•l•.s, ./JC:IIIdo, por· t•sla r•IIWildn, J'I'Binl1Ph•eidn n dispn,;i/ivn
do n1'L .. :28. ~ :2". do rr•gularnr.nln rln C:ui!Pgin ~lili/:11· dn llin
uc :lnlH'li'O, (!111! IJnixnu l'flfll n dr!crrln 11. li,!!lirí, df' ::!!l rll'
n)l r.il ~~~~ I!J Oi, .q tll' diz :. « ():; · ea l/li iri a I n.<, /'i li tos dns ·Jll'll
CI\'JS do enill'gJrl, pagaJ·ao lumhrm nwtnd1• rln !WIIi.fio. alt'~111 dn.<
oulr'ih; di'>'Jtt•.sn;;. c/u,; conlriltuinlt!s ».
,\ri.
(Junndo n:< nwsnJo,; /'1)/'f'lll alumnn,; PXII'J'llrt:=<, ]Iili'

r""'"""'""

falta t\t• \'nga:o:; de interno~, pagur·iín eurn n. lllt~sma redÚt!t•ii()
dr 50 ~~;, n rwla laltella da da~sr r!P I!Xlc•rJll.l'·· rlP JH'I'I'oJ'rln r•;lftl
a~'

pnl'l.e tlft al'L.

~r.

do eilad11 rrgulnmenl.n rir t!)i"t'i, qur diz:

<;,Os f\xlrl'!HJ~ ])fig'ilf'f'io a ,join tlo oilPlll.a Jltil l'IÍÍS I! n pl'n:-ii"'L•I

nnnunl riC' oilnernln;; mil rt\is em qnat.rn rtt·e.,la~~ir,;, rnjft png·anwnto sPr;'t tl:t mesma l't'lrma rl'/'rcluarln », pnndt•nrlo i'aZPl'
esse pa((nmrnto püt' de>,~nnlo~ nwn;:nr;: em /'olha, na impo1·~
tnnria de 3!1$0911 cm logar. de "125$, que pa·ga acl.ualmeJ1lP,

.

::1 ' [i(i
convier:
,\ri..
O Podér Executivo fien nulnriznrlo a nbriJ', peJoq
rrRt1ec/ ivos ministerios, os credilns nrccssnrin;; 11ara occtH'I"•'t'
ao pagamento aos officinrs dn Exercito c rla ~larinlm qne
oxrrcaJn cargos rlc rlric5o popular. J'r.clrrnrs nu rsladtwr.', J'll.'lü
~olrlo qnr IIII•., !'! dt:virlo r!o ewrririn l'innnccit·n r!P 1018, inclu;;i\'t'. o rios ;;ub;;rqur.nles. ·
Ondt~

N. 5i
Fira cxlr.n;;iva ao pessoal rln srC!'Ci.al'iri do Snprrmn Tl'ihunal lllililar o rlispo;;itivo com:lanlr rio nel. ~5 rio J'Pr,mlnll1 1Jnl.o
que hn ixon r.om o rlcrt'etn 11' :/:1. r; o, c! r 12 ele J'rverr.il·o rir
1!) 1!1, f,uhsli.lu inrlo apenas ns dPnom inncl'ocs Ilirrf'lm• O·~··al c
Sub-tlil'f.'dui'I.'S rlül' Ser~;·etw·lo r r.hf'{i'S (/!' SP!.'('IÍV.
N. 58

AI'!..
A reforma dos ofi'iciar;; suprt'i11l'CS c g·~•nrJ'nr.'l ll:l
Armada r rio Bxemito, graduados, srr•(t eoncrrlitla, r!f!llil'll rlc

>ris ml'zt•s, n contar de ll'f'S mrze;; drpni;; ria p:'lll:ltil~:u;iJO
drsla lei. com /oclns o~. vrneimenlos ,; vnnlng·rms rln ~~rr~.·cl i'·idar!P.
.\ rei'ot•ma rins nfJ'ir:iar.;; g1•nrrnt~õ r!a A)'ilH\tln 0
A\'I.
iln Exr~J'ri/n qur cnnlal'rm mni;; di' .\O nnnns rlP sr•J'V!r:n. :;0.1:a
eunced!dn rlf'Jt/.ro rir. sflis mr.ze.;;, n rnnlnr de IL't's llh'zC,; dr•pol~
(lrt pt•omttlg·ncfío drsln lei, com as vanlngrn~ do po~tn ;;upet•iot'·,
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Suu-cmendas:
J."- Supprimam-se no primeiro arLigo as pnluVPas «a
contar de Ires mezes depois lla promulgacào rlestu J,.i ».
~.'-Inclua-se depois das palavras gcncr·at!s do E~:>~·e!lo
P da, Mmnfirt as palavras « capitiios do mar e guerl'a e t:uI'Oill'l,s », e untes ela palavr·a vantag·ens as pulavr·as «lodos oti
\·CJWITJICJJ[OS

e».

.

3."- Hedijn-se o segundo artigo do modo seguinte: ·
«A !'tlforma dos oft'icincs generaes da Armada e elo Exercito, capitão do mar e guerra e coroneis, que contarem mais
de .10 annos de servico, será concedida clen!.ro ele seis ll1f'ZP:1
a contar da promulguçüo desta lei, com lodos os vencimentos
1.: vanl.t1gtms do posto superior.)

"I

N. 59 .

·Ou de convier:
Pica o Governo autorizado a fazer reverter ao servir;n
net.ivo o eoronel medico Dr. Silvio Pellico Porf.ellu, verifienrlo
que frnha sido o mesmo compulwdo em virtude do erros na
collocn~iio de seu nome em almanaclts militares.
N. 60

Sc.ia rectificada a rubrica 3•, «Justiça Militar :t, na parte
referente no auditor da 5" circumscripção (Bahin), transferido
pelo Governo, sem pre.iuizo de vencimentos, o qual deve perceber 21 c não 15 contos, conservadas as demriis consignações
como w acham.
N. 6:1.

Art.
O Poder Executivo fica autorizado a restituir
aos officiacs do Exercito que servirem nas policias militares
àog Estados, nos annos de 1915 e 191G, o soldo de suas patentes, que nes~,e período deixarem de receber, · nbrindo-so
para is~.o o necessario credito. ·
N. 62
Emenda: A accresqentar pnde melhor convier:
Mantcnha-so u VIJI'ha necessnria para pagamento de um
membro da junta de revisão e sorteio da 7" circumscripcün
ele recrutamento, r:ontinuando no oxercicio dessas fnncções o
coronel Alfredo PnusLu de Sampaio Ribeiro, commandanLc do
7' regimento de infantaria do Exercito de 2' linha, que as
tem. exercido desde 6 de agosto de 19:1[},
N. 63

<'m

No § · 3~- .Justicn M-Hitardi~JlOnillilidnde, dizenrlo-se:

Auditores, accrcscentc-so um
'
.: •
Quatro em disponibilidade, a 21:600$, 86:400$000,

•
I
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N. li4

Onde convier :
Fiem acldido ao Deparíumonto ela Guerra, com M vnncirnonlo,; que p0r·ccbiu, o porLcil·o do oxl.incl.o DopHI'Lamenlo do
)!~:;ercito rln 1:\egnmla .Linha (D. G. II), Ilo1.'ncio :'>rm!IIH da
Silva, alô 'e1· <IIH'IJ\'f!iLni.lo cm enrg·o ei[Uivalenl.e t'lll vencimonl os e cnlegol'ia.
N, G5
Vnrba s•- Mantenha-se a verba, porém, a consigmwão
« Divcr::os servir;os » passa a ter a seguinl.e redacção:
•
Vencimentos de ol'ficiaes reformados e honorarios quando
no rxercicio de commissõcs porlenccnt.:s a ol'l'ieiaus err,•ciivo~
da i' LinhH, ou quando nomeados para servil· nas rlivetsn~
reparlit;ões,, nlém do soldo ela reforma 1lí0$ mem1acs do 2" leitenl.c n capitão, dnhi até coronel 200$; despesas decorrentes
de reprcscnl.açüo arbitrada pelo minislrn ao pessoal de seu
gabinete e gratificação pelo serviço de tnmaela de contas na
fórma das di~posições regulamentares; para pagauwnl.o ele >:eis
dactylogt·apho~ do l\:Iinisterio a 300$ mensa1•s; (Jcspesas uc .1'•!presonlação arbitrada pelo ministro aos get\cracs qJHIJHin ('lil
comm issõe.<, pelo desempenho de commissúes necassaria,;, abono
aos Ol'ficiaes arregimentados e aos cmprcgarlf's ele rcpar·Lit;•j,,,J
m• cxnrcic.io do cargo, quando obrigados a pcrmnncC<'l' no
quartel ou localidade onde nüo tenham rcsidenr•iu, para o s•!r-·
viço de instrucção das respectivas unidades, da quantia d•• 2~
para almoço, que não poderá ser paga em dinheiro ao•J ofl'iciacs, sob pretexto algum,
N. !iG

Onde. convier':
Art.
Os actuaes supplentes de auditor servirão por
seis annos.
N. 67

Nas circumscripções judiciarias militares que comprehendcrem divisões do Exercito e tiverem mais ele 10 Llllillacies
fóra da séde e nas quaes só houver: um auditor c um promotor, poderiíD esl.cs convocar· os ,seus l'Cspcctivos suppleni,os
e adjunto.
N. 68

Orcnmento da Guerra:
Na verba 1•- Administração Central - Pessoal - Secretaria de Estado da Guerra- diga-se:
9:000$000
Porteiro, ordenado .. ........................... .
5:400$000
Continuos, ordenado . . ·......................... .
300$000
Serventes, salario mensal. ..................... .

N. 69
Onde convier:
Arl.
Fica o Poder Executivo autorizado a nlwil· os
crcclilos nccessurios, para pagm• o soldo devido n ol'l'icincs do
Exol'cilo e ela Armada, nus condicücs do dispo~~to no dccrclo
n. 15. 305, da ,janeiro de 1922.
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;N. 70
Onde UIJli\'ÍIJl':
. ,~,·L. . B' o Podo,t· Bx,ecuLivci aulnriz:)dO a promow 1• q
cnp1l.uo l'ulurmuclu do hxere1lo Jorge .roaqn1m ela Cunlin enn~
· Rilil'l'ad•J fJl'fllllf.l\'ido ao rwslo de 1" i.l'lll'!li.e 1!111 17 rle lll.l•
Yl.'ll1lil'li do 'ltl!J.I, dnln em_ que !h~· cahin e~><.n Jii'OI110IJÜO, Jlllt'
:wlo~ de ltl'!l\'UI'U que enlao praltcou e tsso lfin ~~·,,,wnlo
J.•ar·a o~ rfl'eil.os de melhoria do sua J'(Jf01'11la, eriitlinLwndo l'lin
Jtr•;;i'a sil.un(;~o c no po>>to que llic l.nca1· na dala da pn•.•rnlo
!Pi. ~r~rn dit'l.'ito ;í:-; vnntugt•ns peCUJli:tl·ia,; nl.t•azntlns.
;.;, 71

Hr.ili.ia-sr) da :;eguinl.c 1'úrmn o
n. I ii .ti:Hí, du 2ll de ag<Js/.o de J!J22:

nrt. 3\G

do

docrctó

>

O;; mini;;tros elo E\upremo· 'l'J•ihunnl ~I ililat• 1• pt·ociwtrlor
p,r_.t•nl goiial·iío de üO dias de l'1!rias, r.luranl.e o,, rnczr,; elo roYCI'r.•il'o 1• mar~;o; os andil.ores e pr·ornnl.ores terãn rlit·rilo aos
mrsmn;; rlia,; cl1! J'r~t·ia~. put• anno, srrn inl.rl'I'UPCão, pnr·l'~m. da
adminisiJ•acüo ria Jtrsl.iea.
O ~tlJ'Il'Pnw Tl'ihunal ot•ganizar:í, para o cl'feilo das f1~!'ia~
elos aLHiil.or·r·s c prornol.orei', a talwlla nrcessat·ia.

N. 72

Art.
Ficam equiparados aos serventes rlit Policlinica
:llilitar cm wncimrmlos os clesinfecf.arlorc~ da Polir·linira MilHar, conigidas a respectiva· rubriea e l.a!Jclln.

N. 73

Ondl' convier:
MI.
Ficam e:densins ao ex-alumno do Collcgio Mi~
lilar de~la Capital, Benjamin de Oliveira Junqueira, as disposiçôc,s cnnstnntes t1o paragrapho unico do nrt. 1" rlo decreto
n. 2.:JG!J, rir! 1t ele janeiro ele 1011, contando anliguiclaelo ela
rinla do :<ua primitiva nomeação, sr.m diJ•eilo, por11m, á pcrcPpéiTo riu;. ·l'(.oneimenlo;; alrazados.
·.~

.YI'J•ba 7":

N. H

Pt>la seguinte l.aheUu subslHua-sH a dos ho~pilncs rlo
Pm·lo ,\[eg·rr.. S. Paulo 11 .Tuiz cl1~ Ftlra, elevado~ a ltosj>itnes
dr. J' r:lns''<' ou divisionaJ'iiJS, de conformirlur[ü r:nm o ar·., Hlií
elo r·egnlamento que Jmixou com o decreto n. 15. 2~10, dü 31 elo
lir.u·rnhro ele 102J :
.
Em Pol'lo Alrgrc, .Tuiz 1.!1•. J:'órn r• S. Paulo:
Yt'I'lta 8":
3 dil'rclorrs, frnrnlo;;-r·rit•ctncis mcrlicos;
:1 vicl~-dit•I!CI.nrPf', ma,iOI'cs mcdieos;
li eiH•I'cs de cnfl•r•mal'ias, c~apitües mr•dieos;
Ct nuxil.im·1~~. pi·imcit•os !cncniPs modico;;: .
1 mwaPrrgndn de phm•mneia, majnJ' Jlharrnarcnlie.o;
2 encarregados de pharmaci9, cupilflcs phurmccut.JCos;

.3 anxilinl'P~< dr pharmncin, primril•n" lrnrnlc,: pharmar.rnlieos.

Ol'flcnado. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

I :000$000

n r·n lil'iene~n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

::! : ooo~oon

Or.-lt•n~dn ......
Gr•nlil'irat;~n. . . .

; . .. .. .. .. .. .. ..
. . .. .. .. .. .. .. .

n: f>00$000

ONlennrlo . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . .
Gral ifienr.~n. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ti :ti00$000

Ordr.nndo. . . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .
Grat.ificnr.ão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~

I :Ril0$0011

~

:ROD$0011

:I R: ooo~ooo

Iii

:?00~000

~::i

:000$000

:titlf>$6M
I :~:13$:1;l:l

E! :000$000

2:800$000
I :~00$000

12:000$00Q

1 :Oou$llGi
r.:J3*:1.13

1 :800$000

Ordl':'nn.rlri . , ....... , . . . . . . . . . •
Gr· ai i l'irac~n ............ , . . . . . . .

2 :G·'t0$000
J ::120$000

I I :880$000

Ordrnnrln. , , , , .............. , ..
Gral.il'icneãn. , . , . , , , ... , ... , ... ,

:? : ',00$000
l :~Oil~l.ititi

ln :íW0$000

Ü!'llrrwln . , .. , .............. ,
Gl'nlil'it·ae~n . . . . . . . . . . . . . . . . .

:~: liiO~OOO

:l

pnrl.eiro~:

Ordenndo . .................... .

Grnlificaçiin . ... ; ... , .......... .
3 cozinhcir·os:
Ordenado. . . . . .. .. . .. .. .. .. .. ..
Gratificação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 cn rcrmciro.«-môr~5:

·I :nsn::;oon

Ul :v,o~noo
'
··::

Gi•alificaQiío. . . . .. . .. .. . .. .. .. ..

8 íO~OOO

t~-

·~.:

I :ô-80$000

15: 120$00Q

("

.

" ~1

01.•tlnnndn' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..

·, ·,,!
;.,

·,. :·

. '

i;

~·

li~t
I

41.2
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2.1 scrvcnl.cs:
Orrlcnacln ..................... .
Grn UJ'icm;fio . .............. , ... .

'1:080$000
:íi0$00{)

3S :880$000
18l:020$000

N. 75

......

A' verba !J", accrcscenl c-sr o quan Li ln Li vo ncccssario para
pag·:unonlo aos antannenscs do l!:xercilo ~lo clmts aLapas, c não
un:a, como por cjfg·ano, figura na referida VCI'ba.
I

N. 76
Os vuncimcnlos Ullllltaes rio,; nmlil.orcs rla 1", no Pará; 2',
no 1lamn1Jão; !t", em Pet·nntttlmco; 7", Clll Minas Goracs, c
8", cm S. Panln, .Cir·cümseripc.Gos de .Tustiça Milil.at•, são i'ixados cm 21:000$. eonsliLnindo dous lcrcos, ordcnatlo, c um
terço gratinenc:ão, í; rt?i dos ;UlHiit.ol·cs ela :Jn, Coará; on, no
Paraná e J:l" ont ~lal.lu Gro,;sn, são igualmonlc 1'ixados em
18:000$, sondo dous tf!t'c;os para ordenado c um terço para
gratificação, fazendo-se assim, na l.nbclla respecLiva, as devidas alterações.

•

N. 77

Accrcscentc-sc onde convier:
AJof..
Na vigcncia desta lei, os cidadãos que se alistarem
para servir volnnl.ariamcnl.c no Exercito ou !'orem sorteados
para o servil;o activo, perceberão como soldados apenas o soldo.
N. 78

Os oil.o auxiliares de '11 classe que trabalham cm escriIJta na Fabrica de Cartuchos c Artc!'acl.os de Guer.ra, passam
e denominar-se auxiliares ele cscripla, sem augmento de desJleza, supprimindo-sc oito logmcs de auxiliares de i' classe
du~

ufficinus.

iN.

7()'

Onde convier:
JTica o Governo nnlol'iznelo a mandar pagar a D. 1\Iaria
Luiza Vianna elo Souza, viuva do auditor ele Guerra do antigo
(in Dislriclo Mililnr, Hrnz Flcll'cntino Henrique de Souza a
di l'l'crençn que for vcril'ieacla enl.rc os vencimentos t]ue foJ·nn:· pagos no mesmo audilur· e os fJUC lhn competiam cm
vir·l.urle rio al'l. :!",ela lei n. H~l, do 27 riu dezembro elo 190l c
:.ll't. . .'d, l'lthl'ic•.n :1•, l1oi 11. :1.11HO, ri<! R rlc ,illnciro ele l!llG,
abrindo-se o Jwccssarill et•cliilo.

'·•

I

I
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N. 80

Onde convie1·:
. Pnra a·mnlricula nn I" nnno da l~scola l\liliLal' ficam dispcnsaliuB i.! oH exames vesl ihulnrcs os nlumnos rlo Collcgio Pedro II que Lerminureri1 o curso no cm·renlc anno.
N. 81

Accrescenle-se onde vonvier:
. Arl.. Na vi gene ia JcsLa lei, conlinúa em vig'or o n. 4,
prilr.-cim parLe. do al'l. (jU, da lei n. ".555, de 10 de ag'osto
de 1022, corrente.
N. 82
AccresccnLc-se:
Art, A etapa cm qualquer guarnição nunca poderá exceder no duplo da alapa média quc serviu do base ao computo
orcamentario.

E

.1

:
.<

r
•r
••
',,
'

/:l·r

'··.~

..
. ~j

N. 83

Onde convier:
· Art.
Os offi'ciaes subalternos elo Corpo rir. Sande do
Exercilo que tenham sido considerados habilitados cm uma ou
mais provas .elo concurso realizado para preenchimento das
vagas de primeiro poslo do quadro de intendente, instituído
pela lei n. 1.800, ele IJ ele ,janeiro ele !90S; poderão ser transferidos, si o requererem, para o quadro ele contadores, nas
mesmas condições em que foram ul'J'eculada:; as Lransferencias
dos subalternos elas chfJ'crcnLes at·mas, a juizo do Governo.
N. 8·1

Accrcscente-se onde convier:
Art.
Ficam cxtcusivas aos l'unucionarios civis do Arsenal ele Guerra do Hio de .Tuneiro as graduações militares
concedidas aos da Contabilidade da Guel\ra. Secretaria da
Guerra, Hospital Central do Exercito, Directoria de Sauelc do
Exereilo, Inlenelcncia da Guena e outras, a juizo do Go-.
verno.
Acct·csccnLc-:;e ondo convier:
Som direito a vantagens pccuniarias atrazadus,
Art.
deve ser contado pelo rlo'ht·o u Lodos os officiaes que não esltiveram em g•ozo ele I iccn~a, o per iodo decorrido entre 30 de·
outubro ele 1917 c H ele novembro ele 1910.

N. 8G
Onde eonvi.et·:
Art,
Fica o Pni.ler ·Executivo nnl.ol'izaclo a nomear
para as va:;as do primr.it'n posto elo qmtrlro elos officiacs phar)nttcculicos do Exercito os sargentos com o curso de pharmu-..

':~

..·.

.,

.

ci<~

J'uilo 1w::;

t!oculn~

ul'l'it·i;u!" u11 a ellaô erptiparadas, e que

j;;. ~unle111 n:·ai:; de dou~ :tlliH'' du !ll'a~u no .l!;xel·dlo, ,curn JJoa

1:onduela civil e 1nililal', e 111aio dt~ dou:; alllli.lli úo :;ervl,;.o:; pt·oJi,;"iuua,!:; pJ·e,;lntlo.< 1.•111 e:;lulJI!keiÍIII!IIIO.; mililal'l.~::; •..solll IJL'I!,iuiw, !J"I',;IIJ, duo phai'IIIUll''.ul.icus Jegaln:cnle habJilla~lus .uo
vllilll" cuncul·::;~,, ajiJ,ru\·adu pt•lu Guvct•nu elll 10 1.k JllllCil'(.l

de

1\J:?~.

iX. 87
Al'l.
Da j',; di' 11l'l'icin tlo:; uft'iein,.'S que frequcnl.aram Clll
a .f~WJia dt! .\pel'l'cit;onnwnlu de Ol'ifciac:; n <JUC furan1
nllingidn:; [JI!lu § l" du a1·l. Ii l]i!VI'I'IÍ set• :;uppl'imid\t. a nol.a
"Sem apruveila11tt:nto", Jazendo-se constai' da mcoma Ju de o~
ficio as n:édias da L'CSJ>Cclivu conta de unno c dos grá()s obll~
tio:; no:; exames .l'iJÚJe:>.
Hl~J,

?\, i:nl

. O;; cx-alurnno,; da cxlinca E::;cula :\lililat• da Capital Fe~
fura1u uJ'J'iciae:; !.la antiga Gual'llu :\'aciunal e 'l rcI.JUl!J'el'em, ~ct·iío lt·an,.:fel'idos indepentlentc dt! quaesCJIWr !'OI'malidades, para a t•t•sceva do Exercito da primeil'a linha no
poslo immedial'.l. i'IJjPilo;:, pol'I;JI1, no pagam.ent.o do sollo dt).
uova palc11le.
N. 80
Onrlc eunl'icr;
O Pntler Excculil'u podt•t·ü Jllli!Jt.iat· mnll'ienlar·, na Escolà
Mililar dn lll'a!engo, os ex-alunmus tlliiJ tcllllllm ~idu desliga.
·dos 011 excluidus da mesma Escola, no corrente anno. 1101' molil'os disciplinares, poi.lcndo-llws >'Cl' extensivas lodaõ as concessões .feilas aos acluae.; alunnws, e hom assim, cancr.llaclail,
para ludu sos el'J',~ilos. as actas d1; desligamento pu exclusão,
<J,~t·al que

N. UO
Accrcsccnlo~;;e

untlc conviei':
AL'I.. Fica o .l'urlel' Excculil'o aulorizaclo a augmcntnl'
do mais cinco (i>) o nun:ero de nmanuenses ela oJ'l'icina de
alfaiate:; da Dir·cclnria Gcl'nl de Jntcndcucia da Guerra c
aproveil.m· nos logm·L'ii O!·a eroados os cinco opcJ'Ul'it.>:; da referida o!'J'iciua que, pol' convcniencia rio· sel'vi~o. ha cinco
nnnos ve(•lll cxct·cenuu· l'unceõcs pt·ivatil'as ele amtmuenscs,· c
lenham p!'escnl.emcnle vcncin:enlo:; igwws ao' clcslcs •
.!'ião serão tn•eenchidas as vaga.; rlci:l::adail pelos cinco operarias que passarem JHll'a o quadl'O de· n'n1anncnscs, visto nüo
serem ellcs neces;:al'ios ao HCI'Vi~o da I;cfet•ida ofl'icina, tanto
assim que ha. cinco anno;; :;e acham afastados das suas vc1:-•
dadciras altribu içüt:;:, sem JH'l'j u izo.
N. !H

Onde conYiel':
At·L.
E' autorizado o Gui'CI'no Fedt:t·al a IJeucr ;í Prefci~
fuJ·a ilu HreiJ'n o.< lt'I'J'I.!IIIIS d upaleo do ;ulf.ig·o Ar.3cnal ele
Gucl.'l'n tio PtJJ·naJ.nbiW(', neccssario:; ao Pl'ol,ong·af11Cnl.o da rnn;
c.lo Impel'udor nlt• c.nconlt'nt• n rua ela Prtuu..
·
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.'í . \) :2
Al'l.
Fi"a u i'mh~J' Ext•eulil'l.l nulul'izadu: 1", a coJYecdet•
[H'OI'liH'tll;;iu ai[• :JI rlt"! dt'ZI'JIÜII'U de 'l\1~•1 do jll'iiZII l!,;;[a!Jel'CCÍÚO
Jlarn qnc us ·urrit:iae:; dn Gltarda .'í:u:.i<;nal po:<saJJl S<)J.' tmnsferido,; para a :!" linha. nm.-; liiu ,,·,nwnl<! il•'JIDis ti•: Jli'e:;lado u
l'e~pecl i\'11 •·xan;L', ti•: ]JJ'fli'Urla a ,<tJa dion<~idadu Il\IH'Ul, e aô~Íirt J'i~·lll'•)~n !llf'lll e :-;utisi'Pi I n~ I uda:-; ns i'Xi.t.:l'llC ias I.'Ll!;'lllanlenlares; ~". a re.;laiJelect:r· a;; E.;cola,; r.lt• l'l't•paração do;; Ol'ficiacs da Gum·dn :.'íncional pura a ~" linlta, Sl'ndo a" l'tJsrwctiva:;
desr•c•zn,.; ·anxili:lfln,; p••l11 nlinbleriu ]lO!' eonln da SJJb-rubriett
llil.'e/'S(J,\' 81'/'Vi~()S, un J'libl'icn 8" Soltlu:; c g'l'alificaçüeii
dos or!'ici ae;:.
·
X. ll3

Onde com·icJ':
Art.,
O pol'!.nit·u rla Escola Mililnr. cujos vencimcnlos
,]a fneam rquipaJ·adn:; cm leis anlcrions' nos dos do Hospi.lal Crn lt•a\ do ExP-l'Cil.o, ,; l.a111bcm equ i]larado em lwm·us aos
me5mo;;, a juizo d!< Govl.'.rno.
·
~. 94
Onde ·convier:·
Art.
}'icam ·~x!Pn::dvo.-; an;; f'llliWt•ga•ln::i. olWt'at·ius, diarislas e ~I!I'Vcnt.r•,; do Aesenal rlt! GLwt·r·n de,;ta t:npilul, lodos
os dirt'iiM e vnnla;:rn;; de qne gosam os Cll1Jll't"•gadu.-; do Laüoral.orio Chimicn J'harmaceut.icu l\lililnr, exct•plo em relação:
ao. quantwn
elos
.
. vencimentos.
'

''

X, !Iii

"\r.:f..
0;; nwJBalisla;;, npr•r·urin;;, St't'YütÜ•~s . .iornalciJ·os,
diar·islu;; ,. If'abnliHtdnt'•'::i dn.-; Ar;wnar.s fi,! GuPl'J'Il r.• d•~ )laJ'iuha riu llin de .lnnnit'l\ da Jnlt~nrlcncia da nneJ•t·a 1\a Capital Feclrl'al, ria Fa!Jr·ica ri<"• Carlndw;; ,, .\t•lr!l'aclu,; dr Gttet'l'ti
c da~ oi'J'ieinas r riP]JPndt•neia~ dos Minisl.r)J'ios rln Gnerra e rl:1
Marinha \)US:'l\111 a lei' veneimcnl.ns anJHJar;:, .divididos cm dous
fe!'t.:ns de ordenado ,, nm Irt·~o dt\ g·ea t.ifieaçãn, rxpod inclo-selht!" o;; re>p••r:l i vos tilnln;; dr: nonH.'UÇão. e sendo-lhes us.;;im cxt.rmivo;; f'lll !.lido quanl.u Jlws fnrcrn applic:weis o.• rlircilos. as.
garantias r• as vnnfngr.n;; cnncrdidas nn ar!.. ·J2l da lei nu ..
.mero .\.:!·12, .de G rlt' janeiro rir. J!l2l, aos da In:prcnsa Na ..
·c.ional.
··
~'

I

I

!)(i

At·l, Fien o GoVL•l'no antol'izndn a rrl'•!l' o;; l'CgulaJJ1CLJio;; da,; rr:pal'l içGcs, aesonnoF. fabrica.,, inlondcneia c r.s!abelecitnonlos dr. r•nsino, f!rprmrlr.nll's dn ~lini;;lrrin da Guerra, c Ju.'m n.,;;irn, a rPorganiza~ão do Exerciln, ob;;ot'Yadas a~
BfJ~uinles 1Jnsr~:

n', qtl<' a rPvi,;:ill !t•vndn a eJ'f,•ilo nfio neal't'ei.r al.l;;oJnt.amenl.•! aur,:uJPnl.u dr• dt>i<Jwza;; nPm di.-pc•JJsa do pessoal cxis~
trnle:
/1) qJJe .nas r·PpaJ·Iir;.qr:;; ar!Jniui.•lrnl.ivns. simplifiquc 7sr,
Qlii\11.111 JlfiSSIVI.'J. O 1'l)Cn111111ltan.Wnln r. !)J'OCC!lSO do; ll0g'OC10S
1
Jnciltlonclo o rcspcclJI'ü cxpo~hcnlc;

4i6
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que se imprima feição mais lechnica aos arsenaes, fac ol'ficinns da Intcndencia da -Guerra, industrializandoos, no que não J'ôr· incompat.ivel com a natureza cspr.ciul
que 'caracl crizn taes estabelecimentos militares o procurando
augrncntar-1 hcs o rendimento.
r:)

hl'it:a~

N. 97

.ln·L · A Iodo o cidadão brasilciPo, pac do oito ou mais
.filhos vnr·õcs, vivos, fica assegurado o direito .de matricular
um dellca cm qualquer dos col!egios ·militares da Republica,
desde que um candidato á matricula satisfaça as condições regulamentares.
· •
·

N. 98
.
Arl..
E' o Governo autorizado a reorganizar a Contahilidnclo da Guerra, sob as seguintes bases:
i". Do accürdo com as exigcncias nctuacs do Exercito,
· cr•canclo nas Regiões c Circumscripçõcs Militares. caixas para
pagamento (t tropa c reparticões mililnrcs, mcrlinnl.c distribuição rlirrcl.n dos cJ.wlitos necessarios o elos supprimentos de
.'fundo~. os fJIIí\CS dcvct·ão ser entregues nrsta Capital :í mesma
Contahilirlade pelr> Thcsouro Nnr.ional cm sei.~ prestações bi,mcsl.rurs nrliuntaclas ria in~portnncin total votada para o orcamonto da Guerra. npPnas drrlnzirla da quota qun tenha de ser
paga pela Dclcgncia do 'l'hcsouro i:"l'acional em Londres.
2". O pessoa i do quadro da Contabilidade perceberá os
voncimenl.os cJe aecôrrlo com as gl'acluações militares pela
verba 8' do orçamento, fazendo-se o ncccssario suppr'imento
c compclenlc deducr;ão rla verba i' do mesmo orçnmcnl.o.
a•. O Governo fica autorizado n forn:nr com o pessoal da
Contabilidaclr. um quaclr·o rio Exm·cil.o, com l.oclos os direitos .
regalias c vantagens elos elas classes nnncxns, rcspcil.anclo as
suas acluacs gr•nrJuaçücs mil ii ares~
.
.\",A Cnnlallilidade ennLinuar:í com n sr.11 cumcl.cr fiscal,
pelo que se subordinará aos pJ•ccci los ria legislação respccliYa,
mcnns quanto à sua organização inter•na c ao provimento rlc
seus cal'll'Oo, os quacs se l'Cgulnrão por disposic.õcs espcciacs,
5". A fixa1;ãn do quadro ela Conl.ahilirlnrlo scr•;í foi la pelo
Governo clcnlrn rios recursos votados no orçamento cln Guerra,
podendo l'xlnrnm· rlcnlro clcllc as verbas ncccssarias c aproycilar o ;;aldo ver·il'icado !la 8".

I

N. 90

Onde convier·:
,\1'1.
Ficam extensivas, mas sem diroilo a voncimcnlos
mililarcs lll'll: a qu:wsqllCI' differcnças 1.lc vencimentos dccorrcJlli)S dn pt'I'Scnt.r. concessfta, aos fnnccionarios civis do Arsenal rle Gunl'!'a do ltio do .Tnnciro, as p;rttclunçõcs mil ilarr)s, a
exemplo da:; concedidas nos funccionarios de ouLr·as rcpnrli.,.
ções ele:; te 'lllinislcrio, a juizo do Governo,

I
I

I
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· Onde convier, ncct·,!:;cenle-~e:
Art. . O. .Pt~di!t• :Ext>cllti\'11 o! Ultlot·izadu 11 rcvel'ler o ca~
pilão l't;l'tll'lllUdli du ExeJ•c.ilo, ,\uloni_o de Ca~lt·u l't!rci't·a Jleg'O,
ao SCl'VIP.O aclivo no pnslo que occuri'ava, corno ~e delle não w
I. ivesse al'nslado. sem prejn izo U!l urJtJ pas~uu a ocÜU[Jtll' ·o seu
lugar, .ao qual ficurà
iucluido.
·
.
.
··-... · .·'
'

·-

N. 101 ·

Ont.lc.
Arl.

convi~r:

O Podei' Exceulivo tí' autorizado,, denlro das rc~
· specth:ns dolaç•i_cs or(;amentaria:i vigentes, todos os ·acluucs
opct•arws o dJarJslas ela lnnpcza c eonscrvação elo armamento·
pot•tal-il, !J~m eon:o os op()rai•ios cmprcilciJ•os da ofl'icina do
. chapa., e cinturões, freios esporas c estribos ou outras, a in~
corporal' na officina <lc pro,iectis c forjas do mesmo· arsenal,
organ.tzundo-~e o seguinte. quadro:
..
"

'

'

Ofo'fJCINAS IJIL Cl!Ai•AS . E CIN'l'UriÕilS, ETC.

Quantit.lttt.lc - ·Calcgorüi -

Vcncimcntl)s annuaes
ti:fti5$000'
1 OlJCI:Ul'lO ..•.
!l;ti85$000
·3 ditos de 1" clas::;e ..... ........................ ..
.

.

o • • • • o',' •

'

I

o ••••

I

• • • 1,0 • • • • • • I . I .

-1 dit.n::1 .de .:! 1' clns:;c .......................... .
ditos de :i"· classe .......................... .

(i

7rlif.o~ de -í" classe ........................... .
10 dilo::; de 5n classe.:·,,,;, .............. ·...... ·
1-i dilos-·dc. ü~ classe .... : ..... , .................
Aprendizes:
1 de ·1" .classe . .. ,·, .... , ...... , . , .... , ........ .
1 tlil.o de 2• cla:;se ...... , ......... ..· ... ·., ..... ,·,
.i_Uitu dt~ 311 Classe ............................. .

2 4ilos Uc

·i~.

classe .. , ... , .. , ... , ............ .

11 :ü80~00U
l~::J:J0$000
15:~30$000

'17:250$000
·20:HO~OOO

' 1 :005$000

. tl03$01JO
5\l-í~OOO

~65*000

'\ . ll8 ::!67$000
N. 102

Onde convier:
/
.\rl.
.\os opururio,; c :;-en•eJllê,; do AJ•S•!nal rio Guerra:
do llio do Jancil·o ,) extensivo u t.li~po,;to no m·t. 35 da presente
aos rcfc!•idos ;;ervcutcs do Arsenal de Guerra do Rio de Jalci, om bendicio do pessoal openll'io dos arscnacs de Ma~
rinha da l\CJ>Ubliéa, sendo igualn~eule extensiva c applicaval
neil·o a grutii'icacão addicional de 20 'i'o ;;obt·e os respectivos.
vencimentos, e;;tabclecidil na observar;iio :!' á lal>clla 3", an~
nexa à lei n. 2í0, de 13 de dezembro de 18\lL
· Paragrapl10 ti11ico . .Os serventes de quu lt·ata a parle an~ .
lt•rior do presente nrtifw :;nzat,ão, pura todos os effeilos, dos
mesmos direitos e vantan!(ens, inclusive :<obre contagem do
tempo do lict·vit;o como atn:cndizes, cstaLelecidqs cm favor dos
operarias c demais eutpL'cg·udoB elo rercrido At·scnal de Gue_rra.
S.-~~ol. XIII
27

. t·.~
... ~1,!
'•I.'\

-'18
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N. 103
Onde cõnvier:
O Governo é aulorizado a mandar considerar do guerra os
serviços prestados pelos empregados da Estrada de Ferro Central do Brasil, que, no periodo da revolta de 1893 a 1894, tiVllrem recebido vcncimenlos dobrados em virtude de serviços.
extraordi~rios.
·
·
Sala da Commissão de ltedaccão,. 30 de dezembro de i 922.
- Vida!· Ramõs, Presidente intet•ino. -· Olegario Pinto, Relator.· · ,.,...
-

o Sr. Lauro

. ·,'!'

·.~

Müller-Peco a palavra pela ordem.

O Sr~. Presidente - •J.:em :f!. palavra o. nobre · Senador. ·

•.

o Sr. Lauro Müller (p~la ordem) - .Sr. Pres.idcnte, estando relatada a receita. e carecendo apenas.. de algumas correcções que attendam ao voto da Commisslio agora ~emittido;
~eco a V. Ex. que consulte o Sena~o sobl.'e si permitte uma
demora de fO minutos até que seja remett!da á Mesa. a re.dacção final. (,l)a1.11a.) .
•
· o Sr. ·Presidente -Acaba de ·cliegar-~á Mesa. o parecer da
- Commisslio sobre a redacção final das emendas ao Orçamento
da Receita. ·
.
·
·.
Está em discusslio a redacção · final. (Pausa.) Não havendo quem peca a palavra, eatá encerrada a disc!lssão.
. O Sr. Lauro Müller '(pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro a 'V. Ex. que consulte -o Senado -sobre si .concede urgencia para a votaclo e discussão· lmmediata do parecer· ás
omendas ao Orçamento da Receita. .·· · ·
.
·
(Consultado,

o Senado

concede a urgencia !equerilla.)

··

'

'

. ORÇAMENTO DA RECEITA
Continuação da s· . di$CUSS!io da proposição da Gamara
dos Deputados, Jl, i80, de i922, orçando a Receita Geral da.
Hepublica para i92S.
Encer.l.'ada.
(São submattidas a voLos átl' emendas.)

o Sr. Irineu Machado -Peco a palavra .para encaminhar.
~
. .·a votnclio.
.
'
O Sr. Presidente- Tom' a. pala~ra.' o ri.obre .Senador .
... ,

..

O Sr. Irineu Machado (para :-~n~dmi71/tar a votação; .:..:.
Sr. Presidenle, a Commlss!io propõe o augrnonlo de 25 o/o ·
11as pennas dagun. Desejo fazer ao Senado a declara cão de
quo voto contra a emenda substitutiva o a favor da emenda
Ruppressivn, apresentada pelo honrado Senador Sr. Paulo elo
Frontin. Além disso o parecer não Joi imprcssg o nós e~-

., ,.
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tamos votando sem saber o que votamos. Eu desejava ·saber·
qual o estado dest.a questão, que eleva o impostcr -~ulr::e •a
_agua. Eleva-se a taxa do bydrometros e ainda por.eima le- ·
vanta-se a taxá da penna d'agua. de 25 o/o· I ·
· ·· :
·
. O Sn. PAtn.o DE FnON'l'lN- Mas .não tie. obriga. ma i& ao
us'o do. hydrometro.
·
0 Sa. TRINEU MACHADO- Elevaoüo de 25 % na penna
d'agua I Até isso I ·
·
.
.
· ·
,,..:: ó ·sR. PRESIDENTE nolire Senador reque~ ·algUma
cousa?.
.
·' ·
·
· ·
· 0·-SR. IRINEU MACHADO- Requeiro esclarecimentos· e.•requciro · que se vote por partes.
.
..
·o Sr..Lauro Míiller- Peco a paltwra pela ordem.
· O Sr. Presidente..,. Tem· a palavra' o nobr~ Sf.'nado;•,
· . O Sr. Lauro Miiller. (pela ordem) - A' proposição .da·· Ca- :
mara dos Deputados, Sr. Presidente, estabeleceu ·o uso· obris·atorio do-hydrornetro para toda a-populacão. Era uma medida altamente vexatoria pat•a a população desta· cidade, e .
onerosa para o Estado, porque obrigava-o a grandes despesas
com a acquisição de hydrometros, cuja _conservação o particular in. pagar. Ao envez disso; a Commissão tendo ouvido
pessoas competentes nesta Casa, interessadas pela populacão ·
do Districto Federal, propôz a· elevaclio de ·25 róis na taxa
nctu'nl do ilydrometro e de 25 % sobre- a penna de· ;~g!Jn.
De modo que aquelle que paga a menor taxa, annual, que é
de. 36$, passará a pagar 45,, ou seja, em vez de· 3$ por mez,
3:11750,' Em Santos; paga-se a .taxa 'mensal de f2$000. A
emenda. da Commissão evita .uma aggravaclio muito maior,
qual seja a que veiu ·da Camara dos ~pulados .

o

..

O. .Sr. Paulo
de FrontinPeco. .a palavra. pela prde_m,
·- .
O Sf: Presidente~ Tem a palavra o nobre SI'r ado r.
O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr. Presidente,
·l.'.st<lu de accôrdo com a emenda npt'C~entndn pe.lo illu~tt·o -Relator da Receita. -A medida proposta pela · Camat•a .dos
Deputados era uma medida que, em Jogar de. proporcionar
uil1 nugmento de receita; ·tornando o hydrometro obrigutorio, -'
determinava uma alta despesa.
·
·
o SR. A. Azl!nEDo - Apoiado.
0 Sn. ;\ftGUEL DE CARVAI,H.o-1\!uito'bem.
0 Sn. PAULO DE FRONTIN ...:...Além disso, aquella medida
f.inlin o inconveniente de aggravar a despesa de cada um dos
prodios. ·
,
·
·
..
.: Quando se discutiu o assumpto, n·a 2• discussão do Ot·canwnlo ·da Receita, tive oocasiiio do dizer quo, si era indlspnn~avel um aup,·mtmlo . ele t•cnda.
p!·ovenil'lllc da taxa. tlo ·
n~ua. ern pr·ct'm•i\'el a taxac.íio· rlo 20. on mesmo do 25 "1". O .
illustrr Relator da Receita acceilou o alvitre de um imposto
jic 25

"I"· ·

··

.\;llo-:.\llS Uu

Dp modo. que o

'ÍIIJ~JOtilu

t\!J:~.\1)0

cl'eado actualmenle

,j

de 25 %

pam a pcnria de agua e de ~G réiti para oti liydronwlrus, ma~

t>~ hydromelt'Oti contiuua111 a ser usadas nas condici)es ucluacs,
não são óbrigalorios, não se generalizam. ·
·

' ·a

Sr. Presidente -

queiram se levantar.
.Fui. approl'ada.
.

a

_ o. Sr. ·Irineu

vcrifica~fio

Os sc11horcs qüc appt·ovtlm a ·cmeudlli

(Patwt.)

.

Machado (pela ortlern) ·- Requeiro

da volacfio.

n V. Ex,

O Sr. Presidente·- O 81·. Senatlor lrincu Machailo requer,
vcrifica•;iio, da volacão.
·
.·
·.
·
·.·
Os senhores que approvam a ementla queiram se levantar,
co'nservandu-sc de pú ,pum Ferem contados. (l>au~a. ). VotaI'am a favor da emenda :11 St·s. Senadores.
Queiram se 'levantar os Srs. Senadores que vo'tam contra
a emenda·. '(Pausa.)
.
·
-·
··
·
· .Vof.aram conlt·a ·a ·emenda dous ·Srs. Senadores ..lia ·numc~·
I'O. A ·cmemla fi)i approvuda.
/
.
·
,São succes;;ivamcnlc ar•prO\'allas as diversas emendas,.
E' annuw:iada.a volaçüu ·da emenda n. 51.

O S~. Ensebio de Andrade (pela ortlem) ·-· .Sr. Pr~~~~
dente, requeiro a V. ·Ex. que consulle ao Scnado·sobre si coll:.
sente na retirada desta cmimda.
· ·
O Sr. Presidente -· o Sr ... Senador. Euscbio du Andrade
requer a rct_irada da crnmida n. 51.
.
··
. ·
Os senhores que ·approvum d requerimento queirani se le ...
\'Uillar. (l'au.sa.)
/
Foi approvado. Eslú. retirada a emenda.
E' annunciada .n votncüo da emenda n. 53.

sr.

o
A. Azeredo (JlC/a .ortleiiJ) - Sr. Presitlenle, podii·ia
no homudo J'olaLor, si .passivei. fosse~ que concordasstl com essa
cmcndn, pnrqunnt.d clla não aliem o systcma do arrocadacão e
a sua rejcit;ão antes a pr·ejudicat·:í .. E' lfllla questão de taxação, que não in!'luil7í1 ahsolut.amenLc sobro o consumidor, c quo
prodtiZii'ÍI rcndn para o E~lurln. Si, cntre.tanto, S. Ex. nãnpu~ ·.
der acecdm· a csle nppello, pediria a S. Ex. -tolcrnssé a vo'tacão
pelo Senado contra o rcgimen.por S. Ex. ostllbclccido.
O Sr. Laura llfiillor (pela 'ordc·I!IJ -. Sr. Prcsidcnlo,
'ti por ordem do Scnàrlo que cumpro, como ·rolalor, a obrigacão

de da1· a minhn opiniíSo. E para procurar 't>sclarcoer o ca~o
occmrcnf.e. declarei cxprcs~amcnto na Conimissüo que não dava
o meu voto favo1·avcl ·d cmcnda,··râío por condemnal-a, mas
JIOJ'(!Un o n~snmplrié .muito compléxQ n.não Lil'e tempo par•a
nprcoinl-o drwirlnmm.t.e. Si. porém, .o Senado o poude aprr.cJaT' melhoJ', porl.w:í vntar comd ·rmtcndor, o que ·é do sou direi~.
·
·

.o Sr. Paulo de Frontin ·(pda oi-liéi1r./ - .Sr, PJ•osidente,
(lc:;r.•Javu apenas nma expl icneiio fi!II'n votar eonscionLcmcnlo ;i
é si a emen~lu moclifica a rcncla cspeJ'!Ithl ela altcl'fi()Üo do .

- !

'
- 'impo,;to. O i!lusl.r·r• nnlor ria rmenda poderia
Senado 11 N>Sü respeito.

~.,clarccr.t•.

ao

O Sr, Jrineu Machado (tJ•;Io · ordr!rÚ) - Sr: •. ·Prcsidenl.o,
· M!.n nmfJnlua riP\'fll'ia ter• sirto assi~nnrla pelo meu illusl.t'r> coiIoga n amigo, '~r. Sampaio Cm·;'f!a. ctur. ennhnrP. JWI'fl•ilamrnto 'o a;;sumplo. Fui ill'fnl'Jnadn de ()IW n Grwr.r·no 11iir• se nppn-.
nha ;í merlrdn f"'r'qun não .r\iminlln a l'I'CPila pullliea; no contrrwin concnr·r·r•r·á jmra ungmenlal-n .. Dei-lhl' a minha n;;;;;j ..
gnalur·n. •rnrl.o t.ar.n wm rlfl r)nn u -reeflila St11'Ú au:.rnwnlada em
crr·en rln. 2 mil eo'nl.o~. f:rgnnrlo s1J al'firmon. · '
·.
. O i=\11. LAUI\n i\ILa.r.En- Eu nio affir·mci i;;;;o.
;
O i=\11. Trmmu :\1.\CI!.Ino - O Sr. Sampaio Cor·r·,la. na Com.
missiin, discutiu mirurcinsnmen(e a mnenda.
·
·
· ·. · Apprllo par·a o lllNI hnnrado amigo fJ collrga, (Jlle po. '
rl('l'Ít dar• ao f'enarln as mr;;mns inl'ormaçõr;; r d1•!allrrs qne drn ·
a Corr<rni;;são de ·Finan\~a~. nnde a Plllf'rVIa oh!rvr l.r·r~ volnR.
favm·uvri~ f' lrr>~ ennlr·m•ios, lPudo o ll0lalnt• yacillarlo, por
Yr.l' qn(' 11iin f'slnva lrahililarln pa1·a d~cidit· ;;llill'e o _assumpt,o.

0 1'11, S,ampaio (l_orrêa

,-j~P<.:O

a palavra prla or•r]l~li1.

O Sr. Presidente '--; Trm .a palavra o nobr·r; SI'Tlnrlor· ..
~

. O Sr. Sampaío Ccrrêa .(J)'"ltt. rmlem) - Sr·. Pi'f'sir\f'nle.
chnmnrln·nornillalmenl.e ao drhalc·pat·n rrpetir• o <1111\ rlisile ao~
mru~ illúslrrs collr.g·ns da Commi;;:;iio rl<!. Finanr;a~ra propoRilo di•.•l.rl f•mrnda, não me reemo a .l'a1.cl-o, rmbor·a rlla niio.
l.r.nhr, .tido a minha assig·nal.nrn.
A Camara nll.eron a l.a~arão ;;ohr•r cigarros e sobro fumos
rira em_ vigol'.-.'l'ivc nppnrl.nnidade rln !~r a ,ju;;l.ificação apresentada pum adoprão dcsl a r.mencla, pet.·, Jlr.lal.or do ÜI'Çl\•
menlo da .Jler.eila na Camal·a . dos ·nepnl.odns. A all.crar.~iio
feita. ali p<ldo sei· dividida em clnas parles. Em uma honvo
n reclucçiin elas 1axas de fumo, na· outra nm accrr.scimo rlnR
taxas de fnmo. Assim é que ncLuahnenlc: o cigarro wndiclo
a qualquer fil;eço al!\ o inaximo df\ 400 !'!1ifl, paga clr, srllo
_ de cig·arro r. ele sello dr fumo nm lnt.al dC' JOO rói~. A pro- .
posi~ão da r.amara divide os. cig:lr.ros !lo Jll'cr;o nt.1\ 200 ,ré i~ •.
Ao envrz dr pagarem os WO r1lis ho.ic cnhrtvln~. 11a~sariin, J1Cia
omnnda da Camara; .a. pagar 70 réi~. fieandn :JO rnis, para o
inlel'mrdiario. (Apnifl!los.) A rmr.ndn !ln Sennd<W Irinen lllachnr)o nlf\va do novo de 70 pnra I00_ T'1l,i:~· como 1\ . n~!·nnl
mcntrJ a ·taxação 11ara esses crgar·r·t·~ ,·erl<'uclos. a 200 l'tns.
Os cigarros qne pngnm hn,i•1 '100 r1li~ de imposto o são
vendidos a 200 ri'•is an mnço dr. vintona. pns~nncln a pagar 'iO
r•lis ri(' imposto, não podcrilo sD·r wndirlos n HlO r~is, o pnis
COUlillllUI'iili ll SCI' \'l;ndidn;; a 200 l'l'>iS, ar.<\Jll.r.crnriO· O Qllf\ di?.
,. o ilhn;i r•o J'Cfll'ci'rnlanl r rio Disi.l'idn Frdf't•al, qnc ns !'lO rris
do rerhwr.·ão iriLn ap'rovrilnr nos !'alll'icnnlc,; P vnrrg·istns Cl niio
. no publico.
O ~n. Im:o>r.u liiACHADO -, PÓI'drm o !'i sr. o c o consn-

midoi·.
. O Sn. S.l~rP.IlO r.onnlh - Or•n, r~~rs rig'l\l'J'os sãn vim eHdos, scg·imrlo n ~xpnsir:iio comlnnle rln pmwcr• rln ficlalor ela
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Camnra dos Deputados, .no .próporçtt~ de 2"-1 milhões de moços
JlUJ' anuo,. e a reducção de ::10 -l'éis não apro~·eita ao fisco e
l'l:present.a uma somma excedente de dous mil contos na diJmnuiçüo da Ileceita ,. ·· ·
. :-.. ... .
.
Náo é apenas isto, Sr. ·Presidente, as. taxas cràm de 100
J•l\is pnm .todos ~s cigarros. ·A ·Camara ·reduziu ·a. 70 para os
. cigar-ros de preço .de 200 réis. ·e. ·elevou em iOO e 150 réis
os cig·nrro~ do preço do 300 o. 400 ré is.
.
.
O Senador Trinou Machado manteve . :a~ mesmas taxas
,'propo6tas pela Camara, alterando e elevando o que existe .
actualmente, de 100 e 150 ré is parn os cigarros de preço do
venda supm•ior
a 300 réis.
· .
.. .
.
.
. ..
Estou de ·accõrdo com S. E;(, pelos . seguintes motivos~ .·
Elevadc: doJ 100 e ·150 réis _·a tritlutação sobre os cigarros·
do 301i.. ré is do preço no varejo, t.aes. cigaiTOs .ni'Lo mais pó:..
dcrão ser vendidos pelo -l>reço de 300 passarão a ser vendidos
pelo de 400 réis, e. o puhico_que consome cigarrQs de .300.rêis,
ou passará a comprar os de 200_réis, isto é, de preço inferior, ou· irá comprar· os d(l 400 ré is, ·isto · é, de preço su-.
pcrioJ•. Os primeiros, que compram hoje cigarro~ de .300 rêis ·
e amanhã de . .200 ré is, vão contriJ:,uir para aquella. redllcção
de 30 ré is, muito.. elevado o accreacimo, Côm preJuízo- para o
fisco de uma som ma indeterminada. Mas;- para que o Senado
·possa julgar dii inip.ortancia da medida, ··informarei' que, do
parocez· da Ràcei ta, da Camal·a, consta que são vendidos annual- - ·
mente 244 milhões de maços de cigarro c:le preçó ·superior a .
200 réis,~iato é,.de 300 a 400 réis. 'Si parte della começar a ser
vendida a preço inferior; pagando apenas ·70 réis, em .vez de.
100, o prejuízo do-fiscó será· g!IÍmde.
. ·
· · ·
A emenda do Sr. Senador Jrineu _-M•ilchado ai tera os limit_es do prego de varejo, mas acceita para os cigarros de-preço . ·
superiot• a·.s O réis as ta)l:as· propostas pela:·,oamara. · - ·
Por. es.ses ·-motivos, ·votarei· pela emenda. · (Muito bem;
muito bem.-

·. · .

.

.

·.

Emenda n. 72 .

- . ·.

·.

- ··. ·.

.

·

·

O Sr. lrai~u Machado - Peço" a palàvra· ~ela. ~rdem,
.,

O Sr. Presidente

~

_.

' '

.

. -

,. I

Tem. a palavra o nob!e Senador, ..

· O Sr.. hnleu- Ji~oJÍado (peld orde~l) · - Sr. Pre~idenie,
csJa emenda tem, em _primeiro Jogar, O.!Jbjeetivo. de. resolver
duas cousas que· se teem prestado a duvidas .. : . . · ·. . . .
.
. ·Tendo sido pelo· Congresso reformado-,o conLraet.o· das lo-. terias em oondiç11es difforentes do antel',ior;~õ, Governo· expc. · diu um novo regulamento, adoJ!tando).,J1ÔY&:revisi'io ·do. coo. t.racto. Esse regulamento· foi SUJOito.ao exame das Comm1ssões
parlamentares,· que, ··todas ellas, j>pinaram: em favor· da .• sua:
acceitação. Quanto á divisão das-quotas,- a;vantagem da emen~
da que proponho offerece uma .distribúiÇlio exacta, em rcln,~üo ao DisLrieto Federal.
. . . ..
.· .
.,
Eu não toco nbsolutar:nente no caso~ dos Estados; trato
do que interesso á torra quo rcp!'esento· nesta Casa. Por.. isso
mesmo ·estranhei que fosso rejeitacla.-uma-.emenda que. fnte,;
ressavu a Capital, proposta por um •. represenlanto da Cnpitlll. Dividi' os quinhentos contos de réis de .um .modo certei e··

~'

....,
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preciso. Em VC?. de, como csL:\ no contrato i:ml.crior, term-os
quanLias pomposas, mas sn jeilas a raLeio, reduzi, dando ás
lnstiluiçõc·s que ainrla existem ile facto c !\levando as que
cabem a ou Lras. Assim, por exemplo, a Santa Casa, que recebe
cincoenta contos~ passa a receber oitenta; a Cru?. Vermelha
que nado. recebe c que é a mais importante assistencia m·c~
dica, passa a receber 'i 00 eon tos .
·
·
. Eslon a dons annns p'eclinrlo uma subvenção para a Cruz
Vermelha Brasileira. O professor Miguel Couto já uma vez
rliss!l que nenhuma seria tão justa c tão louva.vel como a que
se déssc a essa instituição que, além de tudo mais, tem um
fim óo defesa naciOnal.
. - A minha emenda, pois, visa dispõr de saldo existente, que
é de cerca de 160 contos, para distribuil-o com a Cruz Ver!l)clha Brasileira e com a Associação Cooperativista, de quo
é um grande patrono o· proprio Relator, que, como se está
na mesma corrent& de idéas, entendendo que devemos fomentar e amparar o cooperativismo. ·
. Formulei a emenda absólutamente certo de que, desde que
ella n:io importava em nenhuma revisão não feria o interesse
publico, não compréhendia a concessão de favores ou a dimi. nrdoiío rle' onus, .mas apenas legnliza o regulamento, expedido
em outubro do anno passado, e como essa distribuição de
quotas favorece a Capital, acreditava. que· a emenda foase
. acceita ·pelo Relator a quem,. a·inda da tribuna, dirijo eslo
. appello.
··
· ·
·
O Sr. Lauro Milller_- Peoo

a palavra

I ~· .

pela ordem._

O Sr. Presidente -Tem a palavra o nobre Senador;
·-

-

. ó Sr. Lauro Milller

'

--:-Sr. Presidente, tinha
a melhor :vontade de modificar o meu parecer - que o é
da Commissão- mas o honrado Senador acaba de dizer que
nós ''amos regula.rizar o regulamento.
- 0 Sn: IRINEU MACHADO ,.-Mas que. é expedido pelo Go- ·
verno.
·
:
·
O -Sn. LAuno MtlLLER-. Como é'- que nós vamos rcgÚin-. riznr um regulamento 'I
_
O SÍ\. IRJNEU MAcHADO - Que· jâ está expedido e em
vigor.
_
· O Sn. LAuno l'vrt\I.LER- Mas ontão para- que legãliznr -o·
· que .i á est(t expedido ?
O SR. TmNE:u -MACHADO -Legalizar, não quer dizer in. novar, mas dispOr do saldo que fica no Thewuro em favor
dcRsas instituições.
·
·.
_ / ·
· .·
O SR. LAuno Mtlr.r.En -:- Ha na distribúicão instituições
actunos cm nut.rns circumstancias. que me impediram do ro1ahot•ar .,_nc11sa obra. Sou obrigado, bem a meu pezar, a mnn!.tlr
n meu voto.
·. .~

-

p

•

(pela ordem)

~

o· Sr. Presidente - Vou pôr á votos a emenda n. 72,
coni pnrcccr contrario.

.'

...

~-

Hll~1AD0

ANN.IJ>:,< JJIJ

Os scnhOI~cs que npj1ro,•nm, qunirom · lnvnntnr-so.

Foi .ro,ícit.ndn.
O ·Sr. Irineu Machado -

i.ncfio ..

nrqueiro vr ri ficnçiín rio vo-

O Sr. Presidente- o. Sr. 11•inou l\Inchndo rf:iqUri1'' wrificncão ria votação da emenda n. 72.
Os ~r.nhorcs que a npprovnm, qncirnm Jevnntnr-so, con-

srrvnnclo-so cio piÍ, nfim. do que

o~

yolos so,ínm · cont.ndos,

(Pausa.)

,Votaram H· (t cs(Jucrdn c 15 :í dircdtri, 2!1 •
.Quflirnm Jrwnnlnt•-so o~~ que votnrnm cont.rn n emenda,'

···"""'

.(Pa·tmt .. )

·:

Votou nm :í csqurrdn ·e t~r.s 1í dircit.á, qnnt.ro.
Tolnl1 33 Srs. Scnndor!'s. Foi npr1'rovndn n emenda.
O Sr. Lauro Müller - PrQo n pnlnvrrl Jlüln ordem.
·O. Sr. Presidente -Tem n pnlnvrn. o nobre Srnndor .

.O Sr. Lauro Müller (1Jela m·dem.) -Sr. PresW.iint.iJ, peco
n Y. Ex. qúe consult.o o Senado sobro se conéedo dispensa do.
imprr,ssfio o urgcncin pnrn discussfio o votn~iío immedintn ela
. l'r.dncci'ío final dn Receita.
·
(Consultnrln', o Sanado_ C01lced~ a_ clispen'sa e a· ui•(Jellf:ia

,

I'C(J!I()I'idtiB,)

""'· :cseri\ imlllicãdl\ depois)
O- Sr. 2' Secretario lô c ó npprovnrlo o seguint11
.

.,~

PARECER

Ilcdnoç•io final das ·emenrln.t. do Scnadn ri 1i1•opii.~içã0 da Cii~
mm·a 1ios Deputados n. 180, ele 1922, .ort;ando a rP.ccita- ·
ff!'l'nl rlrr Re}lublica pal'rt rl e.verr.icio de 'lfl2.1'c,danclo..
01/l/'ll.l )II'Ot'ii/I!'IICia.l, ·

-.

_

.
. ../

~

:_:' ...

(~ri'i. publicnrlri _dtJllOí~i •.

'

'

O Sr. Pres.idente- Esl:í e~g;otndn: li oédcm do din. Con-·
voro uma sr.ssiío ·noct.urnn pará :'Is 9· hot•ns cln noite c de'':igno Iiilra ordem d() dos lrnbnlhos ns seguintes mnj,erias:
:1•. di.~cussfio r! o subslilutivo do· Sennrlo 1í proposicfio iln
GnmnJ'n dos Drl)ufn!los que lt•nnsformn o Banco do Brnsil cm
•_
insl it.uto cmis,sor do papcl-moeclfl no .pniz. (com substitutivo·· .
·~ par~çt;l'

cln CoynmisQci(l de Finanças);

-SF.S:O,{O ll~[
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·\

. 2' discussão lia· PJ'OJlOsição. tia CamaJ•a tlos Depuf.nllo1~
1.21, do f!l22, que abro um credito rlo 1.200:000$ para pn- gamonl.o de dividas procc~;;arlas por rxerc1ció~ finrlos (in_chtirln sent 'pdriJr.cr ex-vi dn al't. ·126 r/n neoim~ntn) •
-·
J,rvnn Ia-~11 a sessão í1s 17 horas.
'

n.

úo•

SESEUO. E~! :w DE DE7.Emfmo DE 1!1'22

~------/

(Nocturna).
l'llF.RIOF.NCIA

)'ln

sn, EST.\CIO GOI)!O!U, PllEfHOF.N1'll

A';; 21 hora~, abre-se a sessão, a que concorrem o;; Sr;;, A.
Azrrcrlo, !IrJ•nwm•gildn dr :\torar;;, :\l~nrlnnca Marlins, Silvcrio
l\'11r~·. Lope;; (loneálvrs, J.am·n ~nrll·é. Jndio dó Bra;;iJ, GodofJ·Nio Yianna, .To~,; EmA1in. Cn;;!a HoriJ·igues, .João T·hornol,
Bnn.irimin Barro;;o, Eloy l'lc Souza .•João LyJ•a, Tnhia;; ?llontriro, Anlonin ~Ia;;;;a, .~!'annrl Bnr•ba. Ho>a- c• Silva, l~uscbin
rle Anrll•adr. Arau,in Go:H!~, BPI'nardinn ~lonleif'O ...Teronymo
Monleiro, -~l.arcilin de Lncrrda. ~ilo · .Pr.eanha, !\lodr.~ln Leal,
:Miguel de Carvalho, Paulo dÍl :Ft•onlin, Sampaio CnJ•t•t!n. Trinr!U
i\lacharlo, BPJ•nnrdo M<mleir·n Arlolpho Grmlo, Alrt·cdo· Ellis,
Aivaro rir. narYalhn, .Jh;;() ?llurl inho, fiamo;: Gnindn, Olr.g-nrin
Pinlo, Gar·los. Cavnlca·nl i. -Genero;;o "l'ar·,qur.s, At'l'nn~o1 Ga~
.. marcn, .Lnurn Miillr.r, Vida! Ramo~, .Felippe Schmi(lt c Ves~
pucio rle Abrr.u (.'12).
·
·. ·
Deixam rloJ compa.rrcer com causa .iuslificadâ os Srs. Abrlias 8 eve;:, Justo Ghcrmont, Antonino Freire, Yenancio .\'iloiva,
Carneiro da Cunha, Gonçalo Rollemberg, Siqueir~t de Menezes,·
Antonio Moniz, :\hm iz Sodré, Huy Barbosa. Francisco Sn!les,
· · Luiz Aclolpho, Soar·r;; dos Sant.n;; c Carlos Barbosa (14). · .
. · E'. lida, posla ·em di;:en~~ão, e f'em ·rlebalo apprnvnda a
--llct.n ria ;;r;:;;fío anlr.rim•,
·
1

1

Jl Sr. 2" Secretario (.wnrinc/tJ t!IJ ·I") d;\ cünla· do seguinte
F.X.PF.DlF.~TE

Officios:
Do Sr. i'" Secrelarin da Ca.mara rios Depu lado~, remet:-.
lenllo a soguinfo

:N,,, HlR -

I022

,/(;

,·,.,,

.,

·r·•

Congw.~sn

Nncinnal rrsn]\·e:
;:;
Mi .. L" Ficn n G•wrt'?.O auforiznrln n abrir pelo Ministerlo da nurnn. n e!wliln r.~pf'cial rJr ~ :02i$ii5, pnrn png.n~
mento de ordenado a qllc tem rlirr.iln o hachnrcl 1\ligucl PcrO

lla~buco

Filho, _como auditor interino da 7' circumscripQão;t

•
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ANNAES DO SENADQ

Judiciaria· militar, de 1 "de outubrO: de 1020 a 1 do abril de·
1921.

Art; 2." Ílovognlll-Srl as dispósiçõ·cs em· conLí·ario.
Gamara dos Detmlados, 30 de de1.0mhro de 1922. - Ax~
110l/o llodriaues de A~c-vr:do, Prcsidcnl.o. - José Au.au.sto Jlc::el'l't! de Mctlciros, ·L" Seerel.ario. -. Puilro da Costa Jlcao, z•·
Secretario. - A' Commissão de l~inanoas.
Do me~mo se.nhor communicando que .foram approva~
das as emendas do Senado offcreQidas á proposic.ão que fixa ·
as forc:as nnvMs pat·a o cxercicio de -1923. - Inteirado.
Do mesmo Sr. Sccrct.ario, "communicando. que a Gamara
. do~ Deputados manteve, por ~un[\nanin1idadc de votos', sua rc- ·
.ioiçiLO á emenda dn Senado n. -1, offorccida ú. proposição
-que fixa as fnrças ele torra para o oxcrcicio·de·19·~·3. -ln~
to irado;
Do Sr. Ministro da .T•usl.iça· c Nogocios IRler·iores, rcmet.tcndo a seguinte morísagcm·dn Sr. Presidente dr(Rcpublica: .
«Senhores )lt:embros · do · Congresso Nacional ··_· Tenho a
.honra ·de levar ao vosso· conhecimento que o Supremo T1;i~ .
bunal Fefieral concedeu habeas-corpu& aos Srs. Raul Fernando!'. e. Arthur Leancrro,de Araujo Costa, .para «que estes pofi~
sam, no dia. 31. do .eorrente, 1\yrlls de todo .f! qualquer cons"t.rangimento, '.tomar posse e exercer. as funccões inherenté.,.
submetti aos. cargos de Presidente_ e· vi ce-presidente elo Estado
do Rio de Janeiro,,
. .
. ..
..
Em mensagem -anteriôr rpr.ocedi ·á vossa. deliberação' .â
questlio da· qualidade de· poderes no referido .Estado.:.,. .
·
.Assim, em . vista· da . doutrina ;pacifica e uniforme que,
· em face _da .Constituição, attribue ao Poder Legislativo da Republica a. co.ínv.etencia para dizer· a ultima palavra em tal
materia, .essencialmielite poli~lca. · · · ·.
·
-·
. . .·. Não cabia ao Poder Executivo entrar nã àpreõiacão .dá
dualidade, julgai-a procedent!) ou improcedente,· fundada oh
. não, pois seria isso sobrepOr~se á- vossa autoridade ·.e -prejul.:
·gar· caso. de .vossa competencia.
· ·
· ·
.-·· ..
. Dizer que uma· dualidade não procede, não tem .assenta··
legal, não possue realidade .:Politica, resolver qual .o poder ·
legit.imo,~é precisamente o•que é da vossa ilompetencia 'I! ·não .
dos outros pode·res.
· ·. · ·
· . · E'' claro. que, .dada. :a: dualidade, . uma das o.rganlsaç!les
será . necessariamenl.e legitimai porque. como .doutrinava o
Ministro ·Pedro Lassa· «é· atisúrdo exigir, pará. haver· a ·dua~ ·
!idade de asscmbléas legi~lativas, que ambas se constituam
sem de~acal.ar as leis ou sentenças dos· tribunaes. ·Desde que ·
todós respeitem tl.s. leis, .ni'lo ha d'Glifidade possível do assem.
bléas ou de .. presidentes .. ,, (documentos parlamentares ·vo~
lume S pagina 572) .
·
. . · · · ...·' · ·.·.
' Era e é precisamente a decisão de ·qual dos poderes se
constituiu sem deaontar as leis - a mat.eria de vossa coninotencia, j•á reconhecida pelo Egregio Supremo· Tribunal
Federal om ·muit.às ·accordãos, ent-.;e os quaes os do . numero
3.513,de abril de H14, 3.M5, de 16 do maio de 1914, 3.688,
de 12 de dezembro do 1915, 4.238, dé-iB do abril do 1917, a ·
6. oos,.: de :7 de ,julho de 1920;
. · .. ·
.
.;

•

-·;r··

..

'

.
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(- Nada .resolvest.e& ainda e terei que acatar a vossa decisão, como emanada do ·POder constitucionalmente competente
.para pôr termo á situacão oriunda da qualidade.
Sobrevindo, pOl:ém, o habeas-corpus de que vos dou noticia e ni'io querendo o meu Governo dar motivo á desharrnonin dos poderes politico~.. sempre fuiiestn às instituicõcs, entendo dar cumprimento ao ref-erido habeas-corpus,
fazendo-o ·executar como nelle se contem, oom a declaracão
de que isso não importa reconhecer a legitimidade do Governo dos cidadãos- ãmparados pela decisão judiciaria; em- .
quanto sobre o assumpto não se manifestar ao Congresso Na-:cional,_ao qual conlinúa submettido o caso.
·
Só assim, posso, respeitando a .Constituição, não violar a
. ··autoridadt;~ que ella vos confe11e sem quebrar a -harmonia dos
poderes insutucionaes .do ·nosso regímen.
.· · .
Aproveito il ensejo ·para reiterar os protestos da minha
elevada consideração, e. apreco. ·
.
- · nio de Janoiro, -se d& dezembro de 1922. - Arthur Bernardes.

.

· · ·-

·

·

A' Commissão de Constituicão. ·
. . O Sr. 3• Seoretarló (seJ't'indo de 2•) · wocede ú loitüra do

. segu•i~to

. .

· ·

.·· .

. ·•

,· ".- ~AI\IOER

N:- 468 -

1922

. A proposiollo da Camara dQs Deputados n. !27, de f 922,

.

t~atn

da reforma dos· militares qiJe se. inutilizaram para o
-sorvico activo, na defesa da ordem legal nos dias 5 o' 6 de
julho do corrente nnno, e dando outras providenciQ;~.
.
.· · Em considoracão no votõ da outra casa da- Congresso qut>
téve ·para·. fundamento da . sua resoluçã-o uma mensagem do
Governo, é a Commissão de- Finanoas de parecer que seja
approvada. a proposiçllo.
· .
Sala das Commissõcs, ao de dezembro de !922.-· Alf"'~dd
Effi,q, Presidente, -José Euaebio, Relator. - Bérnardo }Jon-

'
:·

.-

.. tei,•o •. -

Felippe Schmidt. .

.

Sampaio' CorriJa·~ - Jo/].o L'fll'll..
.

PARl!CER D.-\ COMMISSÁO DE MARlNHA E GUERHA N. 379 Dll 1922;
À. QU~: 'sE UF.FERE
o PARECER SuPRA.~
.
.
. I
•
•.

\_ .
'

.

. A!- Goinmissfio de Marinha .~ Gt1erra foi prescnt.il a pro·
·posição da Cnmara do11 Deputado~ n, · , deste anno, que
. trata da'·reforma· dos mil'itaros que se inutili~aram para-o sm:·VÍQO activo, na defesa. da· ordem legal, 1penswna seus herde·!·.. ros c providencia-sobro o modo do julgnmonto do~ alumnos da
· Escola Militar e curso·· annmco, · nas disciplinas cu,ia~ aula~
· frequentaram regularmente, no anuo lectivo corrente, doi-.
xando -de. sér. oxcluidos desse estabeleci monto, por rorc,a do~
noonfccimento~ do 5 o 6 de julho ult.imo.
.
· Estudando convcnir.ntemcnt~ o n~~nmrto, ,iulgn n Corn~
missão que si hn rrlnoiio jnrirlica importnnt.n n quo merf)N
os mniorcs cilidnclri~ da legislatura ó a do quo trata o pre~~

<
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em t].ucsliio, v_i~to rcl'tn:i~-~c ;í t]ne devo exisLir cnll'c o
e ~cus srJJ'I' Hlvt·cs 111111 l.at·cs.
·
l~ss11.. e~pccio
vincrl/llrn juris, aclmilLiila. geralmente. en~
· trc o poder publico e os cidadãos !]UtJ lhe. dedicam por·mnnentomente a· ad.ividadc e íts vews, ·como na hypothcsc occol'..ren!.e, com s<wt·iJ'icio de sungur., ert1u ,·antngrns n o!ll'i~,:p~rw~
J•ec~prtlcn~. ou, synl..lwLicnmcnle, de urna parto, a remunl!rnçno e ·n pt·ol.t:lcçfio, corrcstlOIHlendo, ..da oul.r·r1 rmr·l.l', a o!JerliPncia,. o Zt!lo fl a fidelidade.
·
.
Não lrarluzem m'ltt·n~. prcnccu:t1ncõe~. a~ . tabellns de Yllll·
rimrnlo~. as· loi:'l t.le. aposentadoria. ou roftú·ma c·dtJ monl.rpio
c,lvil 11 rnililar, bem corno as organica~ c rliseip!.inares · dos
· f::'l'andt'S :'!PJ'I'icos da União.
Dir•-se-hu qire, nxisl.índo di~pn;.i~·Õr~s · em · plnno vignr•;_ ·
]Wcscr·rwPnllo rf'gt·as geraes, po1' 11\l)'io das f(uar~ a ·Nacão regula, :;óh a,; diwt·sas fôrmás ·eonhecirlnR, a aRsislrncia qurJ
julga rlrvM' tn·e~lar aos seus sm·vidnres, l.nntn eil'i~ corno mi,lilarf's, - flat·ece rndundantn u proposição em exame. ~l'olla
,via, a pondcr·nci'io d~ que clln r.ogita. dr caso ~:;prcinl,. cujas
C'·ircumsluneias, aliá~·. de nll.o rnlcvn eívicr,1, não ~n adaptam
nns fll'reeilos dn Jrgislacãn em vigor, t.o·,:iln-n per·feilanirnl n
ncceilavcl, lanl.o mais quanto, tlll rPhra~c da Gnrnmissão do
Mar·inlla: 11 GueJ·r·a da nutra Casa do CDJiA'l'Cs~o Nncüinal. lho
J'oi :;ugsm:ida tlnr· uma mensagrmt dn .Pr·esidenlo rln Rrpuhlica;
Nos las comi i1;õe~. r1st.a Commissãrnl de ptit•ccet• Cflll\ a re- ·
.
ff'ridn pr·oposi~ão merece. o assenllmcnt.o do Senado.
'·
.
Sala das Cnmmiss(írs, 15 de dewmbro de 1922, ~ A. Jn!lin do l11•asil, Pr·r>~id•'tlle .' - 1JI'1Pjnmin Ba1'rnMJ, Relator. Carlo.1 Car!fllNmfi. -· Ltmrn .~odrri.-- Jo.vé de Siqueim Mcnc:,..s. f'Oill rcsl.rie1_1ão.
j~Jrl. o

J~s I ado
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l'ROI'IlORJÇ,\0 0.\ GAMARA .DOS DEPUTADOS ·N, 12i, DE
SE RBFERE O ..{?ARECEI\ SUPI\<A

1922, A QUE

ü Congresso Nacional resolv.e: ·
Art. L" os. militares que Ro inútilizaram para 'o -sorvico.
nct.ivo, na defesa da orlem legal nos dias 5 e 6 de .iulho do
corJ•cnl r annn de 1922,. serão reformados:
.
Os officillüR, no po-sto imllledial:amonf,c superior tlqueno·,.
que ncl.uah~l~nlc lhr>s cabe com os vencimentos .int.cgracs ..
desse po:;to,
.
· . .
.
· J(ís..snrgPnl.n.~ c ~~~b~.~ 011 nsscmelh~dos, ampecad~R o sold~:-.
dos, eom UIIJ!I. !JI!muo 11;uul· aos vencrmenl.os pl'nprws e ma1s
20 %. rlosle.~ ''eneimentos.
. .. .. .
·
· c\rt.. 2." Aos hredeims dtlS .officiaes quo fal!ccerem 01\1
consequnncin rlr1 J'erinu!nl.ns recebidos ·ila repJ•cs;;ão do. lr.vnnt.o
militar do. G o ·G do ,iul·ho de f!l2.2, síit:tl n:bonada uma prnsfio.
cquivulcnle &o~ .. VIJncimenlo~. integraes. do. posto J.!nmedinl.o,
som Tll'f!,iuiw r.lo moniPrlio, r1 meio suldi1. iiiW este~ mesn1ns offi- -cinr;r lr.gumí1.
.
·
.
A1·1.. 3," Aos :herdP i r•ns dns Rargenl.os e cabos ou-nssemJJlhildos, nnsprcadns r ~oldnrloi;, 1'allnciclos cm irlnnticas condic-oes ús ·dns oHiciltr;; rlt> ,qur. Irala o 11!'1; 2", sot:á ~honnrla uma
pensão igual nos vencirnr.nlo.> .prnpnos, c.. mnts oQ o/< doste~.
vencimentos,
·

1
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. AI·I...1,• .\11:; hr·r·dei/'0~ dos ut'J'iuine~· de lei'I'U e do mat• e
civis lk po~l.o cqnil·alenLP, ·tJualtJIIt.'l' que ·seja a rcspetJtiva
. olasse, rnorl.u~ em cnmual "• pnr· dt!~a~tt·e ou molestia, de carncf:cr• epidernico, qwuHio t!rn erfecl.ivo set•vir;o de guer·r·a. no
Pcr•rodo. ~ruvr:tlhendido cntl'n. a declarut;ão ol'fieinl rJn estado
de belh~·ancra entre o Bras1l e n Alltnnnnlra o u cessão do
refor·ido. eslúdo ·de guc!'l:a, ser·á a:bonada, ·cm ·suhstituicão do
rnonlepin ll mcio~soldo, nnui-.pcnsão eoJ•t•esporuJenlc á dou.~
terços: dos vencimentos normacs que leriam os mesmos officiacs no posto immcdiatarncntc supel'ior 'ao em que fullcoçrnm ..
Art. ii." Ans het·deit·os rln;; ;;ub-officines, suh-machinistus
e sub-commissarlos da .Annada, ou ·que H~es correspondam nus
f01:oas de· terra, nas mesnras cnmli~ües do art.. .1," em Jogar do
montepio a que tenham direito, será concedida urna pensão·
calculada nas mesmas COJldiçõcs elo arL. 4", considerando-se
para osf.(l effeif.n, o posto do 2· tenent-e como o immediato aos
dos mcstrrs, conl.r·a:...)nestrcs . o domais s:ilb-officiacs dt! 1•
classe; c o de 1' tenent~ como o posto immediato ao dos actuaes
· sogunrlos f.enonfes maehinistas extranumcrarios, aos !quaa:S será extensiva u mesma gra~a.
·Ar1.. G." lAos· hcrclcir·os dos infériures .e fll'ar.n~ d(• Exer- ·
cito e da Marinl1a, nns mesmas condiç~cs do art. !1•, será concedida uma -pensfio correspondente n dous tcrcos dos :venci..
mcnlos que perc.chinrn quando falleccram. ·
ArL ·7." Aos- herdeiros dos conl.r·acf.ados, J'oguislus, taifci ...
ros ii outt·os as;;mnelhndos das .forcas de !.ena n maT' nas .condir,ües do referido al'f.. 4", ser{t concedida uma pensão corres~
ponclentc a dous terços cl()s seus vencimentos norrnues, -não po. dendo, torlavin, ~cr superior a dos que lhes correspondem ·no~
.quadros. respectivos da Marinha e do Exeréito.
Art. 8." Para ll~ efl'eif.o;; dos ari.igos acima, 2", :3", ,i", 5~,
u• o 7", serão considerados herdeiros os que a lcgisla~iw cm
vigor define como l.aes pat·a a pei·cepeiio do montepio, com .o~
mcsmos-'dircilos :de prcfcr.encia o rovorsão. _
"
AI'L . !J. ·• A ptmsão insl.iluida pot· e~f.a !L• i ;;ô vigomt·;í úelJois que o,; inf.ct'l!ssudos t•xpt•es~llllllltlte dt!sisli_rrm, pnt• trrmo
Invmda na J:r•pat·lit;iio compctonli.', do moul.l'Jl!O e meto-soldo
a que iivet·cm direito.
Art. J o.. Pará os l'itl~ dos favores ins!iluiúiis nos arf.igos
4" c scguintns d<'SI.<t lni s~J ·r:ntcncler:.'t como sct·yi\'Ll cl'fcctivo
de guerra o J.il'estado na llllSsao naval ou na tuedtca, mandadas
(t l~m·opa, por nwf.ivo (h' g'ttet·ra, IJlll -1 OJ 8, 011 nos campos de
hatulhn;
· At·t. Jl. -.Jõ'ica .•l Podr.•t' Executivo aul.nt·iladl) a al.tl'ÍL'. qs
cJ•oúitos nr~cessarins ao paganJPnlollas clespezus Clii'J -~c ongtmu·cm elas distJOsil,,ües desta loi.
· At•L 12. Os·alrunuo~ 1.la Escola ~lililat• n do ClJl'S•' Annexn,
qnn nãn fot·enl <h;i~·nadns JH'Ill t•xelnidos r.•m vil'luclc de:, ncon·tt!t1i1Milf,ns dn ;; e ü dr ,it!llro. srt·~.o pt•nmovidos aos nunos ~~~11Cl'ior·rs, inclusi1·,, aquni!Ps flUI' depntH!r.t'l'lll do uma cndlltJ'!\
do unnu nnl.t•J•iot·. f]p;;dn lJIII' ft•nhnm freqr.trmlndo rcgnlarmcnlo ·
u~ uuiU8 null'ô dc•S6l•:; ucontccimcntos.
...
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. Paragrapho unico. A classificação, no final do curso, será
· -. . . .
feita 11a ordm11 das médias obtidas.
·· -- Art. 13. ·no vogam-se as disp.osições em contrario.
' . GanHll'll do~ J)eputados, 22 de novcmb1•o de ..~W22.
Arhól{u I/odriaues- de A:evedo, Presidente: - Jo.~t! A.ugu.1tu
8e::1~rru de Medeiros, 1• Secretario.- Costa Re(Jo, 2• Secretario,
,;...... A imprimir.
.
...
- \
O Sr. Presidente - Continúa a liora do expediente.
Tem a pa!avm o Sr. J·eronymo. Monteiro.
O sr: Jeronymo Monteiro . - Sr. ·.Presidente, . consinta
v. Ex.c.QLIP., por. uma dcf'erencia ao meu illustrc collcga Sr •.
Nilo Peçanha, cu lhe ceda a palavra.
··
o Sr. Presidente -· •rem a palavra o ·.s:r.- Senador Nilo
l'eçanhu.
·
O Sr, Nilo Peç!lnha ( movim:ento•de · attençã'o) - Sr, Pre· ~
sideiite, ao contrar·io da doutrina da inonsagem que acaba de. ser
lida.. (1 que resulta da Constiluiç.ão é o impcrio das ortlcns. e
1
sentancas da. inagistr!llúra federal, sobre todo o t.crrit.óJ•io da .
Jlr.pnhfic.a. abstrallida ·a sua divisão em Esladoo, · -_.
..
·
Nã•l calul· ao lloder Executivo oxamiuar os fundamentei!
dos actos do .Podrr .Tudiciario e não ha nchum. poder. corn autoridade · para t•cver·. as suas sentcncas.
.
· ·
• Si taes acloil no conceitl.' de ind1vi'duos pot• clles-àttiugidog
violam direitos; l1a na Constituição, nas lei.~ recursos· para tor~
nal-·os inocuos.
· · ··
., . .
·
• · . O puprl dns gnvern.ós é cumflril-as ·e fazei-as cumpt•ir., só
lhes cabendo inda~;al a Je~rittmidnde da sun origem.
·.
Foi sábia a- Ctmstituicão·, a- cuja guarda confiou as ro·
galias <l os dircit(ls dos cidadãos ·nessa esphera superior e
· domi.Jiante.
.
_·
..
· Si não· o livesse foito e como quer o Sr •. ·Presiàlmte _da
iRepublica tornasse dependentes as Sl}~B decisões da Ma .om
mil. vontad<l dos governos, do seu -espirita de absarpçíio, ser 1a
então uma b11rla a declaracão de direitos da .Constituição e
estaria dissolvi.da a Fedoracão: no Brasil. · : .·
· ··
·
O Sr. Presidente da Republica declara cumpi'lr o kabetiR'corpus concedido ao Presidente Raul Fernandes, ··mas . dooja!'!l
não reconhecer-lhe a autoridade. · .
.
. ·
O Governo Federal .oreou a duplióata de. Governo no E~
tadq do Rio do .Janeiro,· impede a ·arreoadnoão de hripostos, c
vue impossibilitar· o pagamento do coupon ·da di;vida externa
do' Estado, cm detrimento do credito· de todo o Paiz. O Sr.
Presidonf.r. da Repui>Iica vae fazei' agitação no· lliio de Janeiro, c· Delis sabe, põe em perigo a V'~da, a ordem e a fell-.
oidado dos nos8os concidadãos. · · · · : .
·
,
E par·a qu.e não se '\10.ia nas mlnbas·_:'palavras a paixão do·tluminense, Ie10 ao Senado estas palavras de Ruy Barbosa:
cAssim se manifestou o Sr.' Ruy Barbosa em i ~i.i:
- c:\lúo poPso conceber, nem ad'mittir siquer como
hypof.hcse quo o h()nrado .P11esidento da Republica so
·csqu;ivc, .por qualquer modo;.' a, cumprir a decisão do
~upremo •rribunal .Federal.
Seria unia oUe~§a aq·
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conceito .que de t_odos nós deve merecer a cultura Jurídica do Chefe do Estado. .
· .
· · Mataria tão. elementar em nosso direito constJtu.
cionn'l, só· entre os que exploram as· instituições r-epu
blicauas cm bcnol'icio dos seus interesses :l'acciosos ou
ignoram de Lodo essas instituições póde soffrer debate,.
·
Mais adiante, ponderava S. Ex.; depois de xecor. dar 0 que determil).a o art. 59 ·.da ConstituiçA0 ~
«Claro esta que este Tribunal supremo é ·quem
decide sobre a validade. ou invalidade, sobre a consti. tucionalidade ou inconstitucionaHdade, sobre ·a coon;pe .•
tenDia ou incompetencia dos actos do Poder Executivo,
como do Legislativo; nem a um nem a outro, em hy:pothese. atlbsulutamimte nenhuma assiste o direito de
1'eve1· essas decisões.
.
.
.
•Porque, neste caso, -não haveria acto de um .ou de.
outro.· que, declarado inconstitucional ,·invalido, "inilompõtentc por uma sentença, d·eixasse de ser contraria<!<•,
·violado, .rcpellido por aquelle desses dous poderes, a
quem conviesse mascarar a desobediencia com a taxa
:d•ll u~urpuc-ão irroga,da á justiça. E então o Tribunal
. Supr<Jmo seria o Executicyo, o Tribunal Supremo seria
. ·' logislatfvo, cada um quanto aos seus aotos, ei'imiriandose, assim, por uma orgia de sophismas, esse artigo 5\l
·da nossa magna .carta, que faz do Supremo Tribunal
Federal. o arbitro commum, uni versai, irreoorrivel eru
todas as controvoràias de tal natureza.•
· ·E conclue:
.<0 honrado Sr. Presidente da Republica não p6d'l
ser alheio a estas noções rudimentaes; que constituen:
a propria ·base do regímen:
.
No meio dos seus já incomportwveis infortunlos, a
naçllo brasileira e'spera de S. Ex. um exemplo de res-·'
poitci á Justica, como o cónforto necessario contra tantas oalamid,ados. E' o qile S. Ex. prometteu ao Brasil.
Quebrado osso ·compromisso. está quebrado o leme. do
barco. ·A Republica soffreria com .o golpe um rombo ,
no costado, em meio ~o temporal. Não haverá entüo
mais nada que espera~,, ·
O Sr. Alvaro de Carvalho - Peço a palavra. .
O Sr. Presidente._ Tem.·a p~lavra o Sr. Al~~ro de Car~
:Valho. .
' ·
O Sr.- AI varo de Carvalho (moviment& de attençao) -:Sr.
Presidente, para prestar as homenagens a ·que tom diroif.o o
illustre Senador que mo precedeu nosla tribuna, sou forcado
a roubar os preciosos momentos do .Senado ...
· O~;Sn. ImNim MACHADO - Quem é o leader ? .
Õ... Sn. ALVAno DE CAnVALHo - Replicarei n S. Ex. o
eomo níio costumo fazer-me de surdo,· r!il'oi n quem pergunta
quem é o leadm· que ou fallo como Senador da Republica,
embaixador do Estado de S. Paulo no Senado Federal..
l(J(uj(o .bem.)
·
·
·
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Nfío sou lcatiCI', IJOI'!ILW sl!t'ia pt•clcn~;ão. impor-me como
• leatler ao Scnatlo ..l.•'l!uet•al. (i\'lio apuiwlo.) Lcatler 1.lo Senado
lcttLa sct• qu1~lll l.nnt a ousa1.lia de ·annunciar que uão consento
que passe . uma tal disposiçruJ, porque a ohstruit•tí. Leadel'
1ius ussembléas a qtw p1H'tenccm são Os representantes que
valéiulo-se do seu mereciJnenl.n inlcllectual ...
O Stt. IHIN~;u l\LICHADO- ·Não tenho .nenhum .
.0 Sll. Ar,VAI\0 DE CAilVALHO - ... abusaín da· atteu~ÜO Q
do tempo das asscmblúas para reclamar o direito do fazer;
eleitorado..
,
· •
·
.·
Não sou leatler do f:lcnado, não disputo tal posicão •. ·
O Sn. A. AzEIII!DU - . !\las póde ser.
O Sn. Ar.v.1110 DE C,\1\V.Ü.uo - Reclamo p!Ú'a mim, porém,
o direito de .fali ar ti Nur•.ão com . Loda sinceridade, bem como
de prestar ao Sr. Nilo 'Pocanha, cujo nome declino com o.
maior res)JOilo, a consideração que S. ·Ex. me merece.
ll!ou desejo 6 antes de traüquillizal-o; ma~ pergunto: quo.
tlovia fazer , o Chefe da Naçfío, .o qual, ant.es da dcci~ão elo.
l:\uvremo Tribunal, tinha subrnettido nu Congresso a ·delibe·
mnão do caso· do Estado do llio de Janeh·o ? ·
• Cumprir o habea.lo.cirpus, mas dar c01ita da sua aliitudo
ao Poder J"cgislatiYo, unico poder· competente, dentro da Coustituiçiío, ·para delihorat· fi respeito .tlesse. caso.
, --..
Niío, meus· senhores; lenhamos calma. Sobre_ ,esse as·sumpt.o, ..i:í fiz uma referencia, quo não devo duixat· duvida
sobre a minha orienl.aciío em casos taes.
.
Não tem procedencia o quo reclama o i ilustre Senador pelo ....
Estado do Rio de .Janeiro. O Che!'o da Nação }lrcsln obedicncia
á delibct•at:ão do Supremo Tl'ibunal, ubcdeco ao /tabeas-cOrp_u·s,
mas não póde retirar do Poder Legislativo o diréilo do delibct•ar sobre o assumplo, di reilo que lhe é coni'grido pela Consti ..
tuicão. (Apoiados; 111Uifo beut.)
·
O Sll. N1r.o PEÇANIU - Eterniza· uma ilualidade que\ nüci
c:xiste; ·crê a mna dualidade. ·
,
·, O Sn. AI.v Ano DE Ü\HYÚ.HO - S1•s •. Senadores, jnfeliz- ·
n1enle para S. Ex., o Sr. ,Nilo Pecanha, é a segunda vez cm
que, a proposilo da poli Iica do Estado do Ui o de Janeiro, o
Jlodet• Judiciarió é chamado a decidir casos políticos, que são, .
. incontestavelmelite, da compoten(lJa do Poder Legislativo, pol~
Constituição do Brasil. (.4poiados; 1/lttilo. bem.) .
O Sn. Nu.o ,pJ~ÇANIU ._ Eu busco jusliça nos tl'ibunacsi ·.
j:i que a politica não m'a tem dado.·
' · ··· ·
.
·
O Sn. Ar.vAno DB ·CAIWALHu - Si o noiJI'c Senador procu••u
.i.ustiéa,. tenha csperanca cm que o Poder Legislativo . lh'~
faca.
·
. ,
O, Sn .. NILo PEÇANHA- Deus o; ouça.
O Sn. AI.vAno DI~ CAIIVALUO .....;; Si o· Estuuo do !li o de Jaw
,ueh·o tem ri ircilo, por que liuvidat• da dclibr.n·a~'ão do Pode L'
Lcgi~lul.ivo ?
·
·
·
•
· ·",
1
O Sn,. }>,IULO DB I•'iio:-:•rtN - E' uu1 golpe ]loÜtico,
0 Srt. ALVAHO Ull CAIWAI,IIO - 0 PrcsidOII[C dtdlopUhlicll1
que linha sujeito n caso ti delilwrac:íio do Poder LegJslaLivo 1
,ri,lc o)~clieccr ao lw_b!;as-c:oi'Jltts, mu~ gão )~otir!-\ a quç~tüo _,!o
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poder competente paru onde a encaminhou, porque não tem u
direito de fazei-o. (Muito bem; apoiados.)
O nobre Senador lm de lembrar-se da cautela com que
justifiquei a paixão do S. Ex., naquelle dia em que aqui tercámos as armas da palavra. Comprehendo que S. Ex. reclamo
a attenção do paiz para o caso do Rio do Janeiro; mas não
seria justo dat• ao Chefe da Na~;ão o direito de retirar daqui a
deliberação a respeito desse caso, uma vez que paea aqui ello
havia sido encaminhado em respeito á Constituição .
O Sn. NILO PEÇANIU- Mas o caso jtí estava affecto a outro poder.
O Sn. J~UZllBIO Dll ANonAPil - A clclihcrac;ão é da exclusiva
compotencia do Poder Legislativo.
O Sn. ALvAno DE CAnVALHo- Senhores, sou claqucllcs que,
por isso que o Supremo Tribunal é' rodeado sómente pela aureola do acerto das suas decisões c é um poder que deve fazer
a harmonia dos tres poderes, por isso que elle não tem meios
efficazes de tornai' effectivas as suas deliberações, sou daqueiJes que pensam que os outros poderes devem rodeai-o do
absoluto respeito.
.
Por isso, o Presidente da Republica vae respeitar a decisão
do Supremo Tribunal. .Mas não seria justo que o Poder Legislativo ficasse privado do direito de deliberar a esse respeito.
Si eu pudesse dar um conselho - embora sem autoridade
para tanto·- pediria ao Sr. Nilo Peçanha que. tivesse oon. fiança na decisão do Poder Legislal.ivo. Si a sua causa é boa,
talvez este poder possa, um dia, merecer de S. Ex. tanta oonfianca quanto lho merece o Poder Judiciaria au qual S. Ex.
já recorreu duas vezes, para conservat• o Poder no Estado em
que nasceu. (Muito bem; muito IJem. Apoiados; o orador é

•

l

'

aump1·imentad~.)

O 81•. Nilo Peçauha -

Pc~o

a palavra.

O Sr. Presidente -- 'l'cm a palavra o lwnrudo Senador,.

...

O Sr. Nilo Peçanha - Sr. P•·osidente, respomlo ás ob~ervacões do iJiustre Sr. Senador Alvaro de Carvalho. A questão
do Rio de Janeiro era c é uma questão jurídica. O Governo Federal entendeu considerai-a uma questão politica. O Poder Executivo fez uma manobra para afastai' obliquamente a compe. tencia do Poder Judiciaria. Quando aqni cl1egon a mensagem,
já a questão estava nfl'ecta M Supremo Tribunal. Elle a decidiu. O Sr. Raul Fernandes é o Presidente legal do Estado
do Rio de J'anciro c não ha põüer capaz de annullar a sua autoridade e a sua investidura. E, Sr. Presidente. si temos ido
por vezes liuscar a protecção da Jus Liça, para defender o nosso·
direito violado. é •porque a politica nos tem fechado as portas
e uo veredictum ela opinião publica. (Muito bem. Jll·uito bem.
Apoiados) •
O Sr. Presidente --

·

· " •;

I

'.l'ern n pnlana o St· ..Tcr·onymo Monteiro.
O Sr Jeron,vmo Monteiro (') -· Sr·. Presiclenle, CSJl•JI'ci
atú a sessão de hoje, esperei alé a sessão que estamos ceie(') Niio foi ruvblu pulo Ol'tHIO.l',
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branqo, p_ar~ Y~J' SQ YiP.Q!I á ~ecisão do S~nado Federal uma
questão que reputo !mPol'La!lte .e que est~, se10unuo ·cu ·,penso;
~cpende!lC!C! .Qa, PPrnllussão _d.e OonsL!Luicão desta· Uasa. .. '
. · ~llm:lq lllle !JS~a ,q).lesta.o não tem solução, vendo que esta
q~~êtijq ~!:fá relegilda ,para ~ proxima sessão Iegislntivà, não
Jmerp $ilenciar a tJste ·;respeito, 1pas tambem niiô quero· d'is~
cutir e aproyeito estes· ultimos mOJnedtos, na o'cca'siãô qtúisi
de i'ecllar as .pertas do Senado, afim de 'p!Jdir à V:· Ex.· cón.:.
sinta sejam I)Ublicadós no 'diario da Casa alguns. doêument'os
!l!-le !irarão <iPm,q elrm~Jntp e~plicatiyp, c()m.o ~len1e1ito' elucJimtlvo; para"'mawr estudo e •para melhor deliberação deste
mesmo assumpto quando o Se!i!ido del)e tiver que tomar· conheclinentci. ' .. " ·.. · · · '
" · .. · · · ·., ··
·· ·
Dirão os senhores Senadores que o momento não ó opP.9rtuno Pl}~â se tra~ár _do ~sspmPl() '~ qii_e ·,n!'l refi r.(), Po!' ~:~cre41ta~em 9!lll elle tnm _1mport~ncla. s,cel!~dar!1l• nã..,q J)lerecendq
"pns1deraçüo e a~te~c~o, e é r.oss1vel. t~Iy~z, MJ~ ~:~)gpJI~ a_ftJrm.em tratar~se d" uma méra · questão de ~01Jtrlna, · q:qe nao
deYe pr~nder·· de.. riiodo àlgtim a 4Lt~Mão 'dqs· '!ils'isl~dore~· afim
de dar solução" a um caso tão s1mples. '
'·' .. ,. · " ·
· Não obstante, Sr. Presidente, eu desejo que fique no~ nosso~ A~n~f!s: es·s~ êll):)s/,djo 'Q p~éO 1). V~ ·~X: qq_e ~o. d1~e p:qn~eP,-:
tlf <jUe s~J~'!I csê~~ !10~1-l!ll~P.tqs · tran$~!'1ptos, Junto ~~ p~1Jc~~
palavras qUe estou pronun~rando nO Jórha! ria Casa •0 oupan~~::pie" ~ ·~r~~~U#i dp'l~!::o'(· afim· de· n~!i' t@uir·· ''tio~ ffi!litq
t.emPR ·p,. ~~t,ery,c~p pó~ n,qpr.~~ _i'3e:J~rl.'l!'P~. (fan~cr-)
. 4-nrovcilo ·o ensejo de me achar na tribuna para consiS'nll-r .O pezat: 1Jom que·assist.i~· nesta' Casa, a"nitiitag vótaçõê!(dé
;l§~.U~JPtOS 'sobremotlr! Í!JlPÓftaritPs; Selp ·qiJ(,l' qq· 'iJ\c)}Rg' ~~.Ç "r,t)l}esse .cl.elles ter _conhecunmlt.o; ·por •caus~ ela P~ell!PI_taçaq, Tim·
causa da confusao com que eram resolvidos, ·rllscut!dos o vo~
tados. Confesso mem](). Sr .. Prosirl.entc, nu o ,apczar ·ele 'prestar toda a attenção 6. orelr.m dos traba!1hos desta Casa, nos ul~i!P~~ {jias, · ~.r.nti · qpr. muit~s medidas, nas (Juaes collaborei
com o meu voto, pa.Rsara.m sem que eu pudesse ter della~
pleno .cpnheci~1.ent~. · nií!J. sq i!~ Ia p~·çmenci!l. dq t.qmpR• êqllJp.
além diS.to, J?,OJ,'(IUC ~· llivqlg-acao ~~~ 111CS!l)~S' Qp.~re ~~ EJr\\11;dor.es fo1 dehcwnw e chegou a ho1•a tardm, quando nao ma1~
se· podia. tomar della$ ciiialqucr C.ohhoctmelito·; rOoser'i1r.\'i.' cpmt\
já pve ocêasiiio rl~ ~ssi::malar.' que· ussumpt.os ele' 'alla releva!!~
QJfl. ttv!lraiP soluçiio I,\ pós um pai'ecer ·de' duas 'ou"tres 'linb'as, ·
e, ·pu~ros;· :do somenos· importancia. trai-luzindo aliás inléJ'r.esos
legitimas e respeitaYeis. não M de funiicionnFíos, . cbmb"dfl
riml'tós p;!rti(IÍl)f/.r~s. rMolvirlos "talvez -com disPli0enciá ou· in'~
4!'fter~nc.f/., t.jv~rfl.m _!} spn solpcão adiada para a .snssão''prn~
;lffil)., ~I llC§ê!! QC,CI)Si!lP () b.OIP' Tium.or fayorf)Cer OS mteress~d()~
~~§~!'~~ C/!~QS.

.

. '

'

·

. ' '

Tive ensc.io. Sr. Prosidcnl.e, rle, mn ·mais do- um orc.nmento,· offerecer nlr.:uns. alvitres qun Julgava dn impôrt.'dhcla
para a so)ução de PrOQiemas quQ affqctam clas~es poderosas,
classes J)l'ndur.torns do pai?.; n ossas medidas, ou por não cqp~
tarem com a svmpaLllia dos di·gnos o eminentes Relatorqs, ciu
porque o temp'o l•hes ni1o pcrmiU.isse eleiTas toniar 'conheci-·
m~fit.o', J. QQR~ e.lla~ fi.car.o.m · abandonaqas, r!)légadns 'para ·mais
tarde.
.
Não ó unH\ rncJ•imirta•,\iío fJUe fnr;o nos nobres Helatores
dos orcamcnloB: dcsojo apr:.nus· comignnr o m'eú pe·znJ' 'dinnto

.
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dos Los factos, que só pod~m ter como conscqucncia o prcj uizo
do paiz, pelo proju!z'o í:liJ.S ~~lassc.s produc.tnr~S~ di.IS cl~sses .llOJ?.s,ervadoras, às q~aes taes · m~d1~as . pod1am affectar, 11ttmgir,
favorecer o bcnefJc!nr, ·
· ·
·· ·
· ·
· ·· · · · ·..
Fn!ru-se nesta Cusa, mais rl<J uma vez, quo o· defeito a
iJLl~ me rüfiro, que as falhas que acabo· do citar "dessas ·d.srussfic:l_n vot~cõcs de af~ga~ifpo, prc~ipitadas ~ '!lles~~~ cqpfl.lsas, sue dev1das ao rétnrdamcnto que· a o11tra Casa. qo Congresso empresta• ã .so(.iicão 'Clessas 'qurstõcs, ein cai:la' imno' da
leg-lslattira.- ... ..
· ,. ·' ···
·
· · .... · ··
·~fliis ·de• uma: vez oúvimos a palavra autorizada ll acatada
!lf·sta: · Casr.. do einirieJlt'e· !)residente da CÓ1m11issão. do FinaÍlc·as; recllú)mndci"coritra' essa 'demora 'r:ioi' parl:e dá. outra Casa
do P?.T·larnento' na decisão' das aiwstões orcamcntaHás, .dt'ixando a~·. Se!]ado o tempo' exíguo, ··escasso par~ ~ecídir sobr.e
a~sumplo:; tao graves.·
.
_Snu n primeiro ·a reconhecer qu c S. Ex. tinha bastante
ramo 11111'1 ooscrvacões que costumava b·azrr a este recinto.
Entretú'nf'n,' Sr. Presidente, si da pài1e dos di.gnos (). preola,•os r.wmhros da Comniissão de'Fimincias ·houvesse um _pouco
de b•'a nmtade ·para com os sAUB ce>Ilegas, certamente eu n'io
~erie en~Pju de vir á esta tribuna r.on~ignar n meu pezar pelo
fncto que aoabq qe llitar. Isto, porém, Sr; Presidente,_ pou~o
a11Pra ~>·andamento dos nossos trabalhos; é .uma pagma vi!llda w1 b isloria do nosso Parlamento. E eu não de:vo · estar
Npiq.lTulo c:sse assunipto. 4pen;1s me limito a· fazer votos
n~ra C{llf:' no proximo' anno tepharr.os ·uma conducta bem different~ r ve!lhi:uúôs ·a" j'écebei; "dos preclaros c distinctos
ntemh!'os da 'Cor/Jinissão ·de Fi nane ás o exemplo de solicitud/3
L at!rnr,ii• · p~ra
à!yi~r'c~ de nó.s outros, ql!~ não pe~tence:..
mo~. ar: 0Jyn1P.C! o pese.Jarnos ql!e esses· emer1to~ e emment:es
llsbt.Lantes. daqul)llas ali.Jlra.s possam descer, o~;v1r e acatar CR
:H?~so~ a.JvJtre!l~
·
·
· · ·· ·
Com ii dizia, Sr. Presidente, a primeira oarte des~as pa ..
lr.vras rc>l'erem~se "a docUmentos que' pode'ni e~clarecer e ori~ntar a ~olução do ·CllSO das .condecorações.
·
E' ct'l'la!riente de pasmo a impressão q~10 causam estas
minha~ palavras. )\:las, Sr: · !JreoJidente, o assumpto" é
rle
magna importa~cia, é principalmente constituoion11I ~ me>
u!lo admirv. que o nobre Senador' pelo Ama21onas, um d~s
n•estres cm direito constitucional nesta Ca~a. um dos eminentes collegas .a quem ·acabo li~lo seu grande saber, mórmentE'. nr.He ramo de direito, de que tenho recebido tantas
1JQões nf~tr assumpto, não me admira que S. Ex. me apa~1eie cr.m o se ti. Oh!, dizendo n~o ser esse assumpto propr1o
destn momento.
·
O ~H. LoPES GoNt;AJNES - 'El! niio disse nada; çstou ca!lndo ..Mas já agora devo dizer a V. Ex. que a mmha opl··
,,;ão se>hw este ·assumpto é muito conhecida.
O 8n. rmr·n~u MACJ·ÚDo - Oui)a V. Ex. o seguinte e~·
clnrecimento, muito importanf.r,, Ha ahi um projecto que vae
1':car ~nc•.avado, daridó"gllrimtinR, ·favores, etc., ás vietimll~
1n !eza~:clude. Nq' lirt'. ·i~ de_ss~· pro,iecto, manda~~e promov~r
impen.livl\rilento· todos os ·alumnos' ela. Escola !11Jbta~ que fi·
11aram ao I!! do fio GQ:verno. A,pres•m.t.e1 uma ~met;J.d.~ .~'? -.or.oa'nitirittl T)(\~ • me~mti~ -tB':i'intJ's', ·'eí;'t~'ntlentió "ris· fil'v'dt<as tn~,
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:.'r,pcwi;Ynmcnle. Não admittiram essa emencta, mas lambem
o Govr:rno vac ficar sem o Ban·;.J Emissor.
.. o Sn. JERONYMO l\foN1'ElllO - !\las, sr .. Presidente, não
•·str~nl~o t' aparte do meu cminealo collcga, Senador
pelo
!\mazona5.
, .. .J
Concluo o Sr. Jeronymo Monteiro.
Esperava por elle, como esperava lambem apartes idonticos de cada um dos nobres Senadores que estão no recinto.
]: foi por esta razão, Sr. Presidente, que eu me referi a esses
documentos, som dizer de que questãô tratava. Deixei o
caso para o fim, com intuito de receber as contestações ou os
applausos, quando estivesse terminando a minha oração.
Peco, então, a V. Ex., Sr. Presidente, que, poupando-mo
o trabalho da leitura desses documentos, consinta que elles
sejam transcriptos nos "Annacs" da Casa, acOlllJJanhando o
meu discurso.
.
.
Era o que eu Linha a dizer. (Muito bem; muito bem.)
(Op.p.ortunamente serão publicados os documentos a que
se referiU o Sr! Senador Joronymo Monteiro). .
O Sr. Lauro Sodré -

.,..

Poço a palavra.

O Sr. Presidente -·- Tom a palavra o nobre Senador.
O Sr. Lauro Sodré - Sr. Presidente, o Senado, na sua
sessão diurna de hoje, deu o seu voto íavoravel ú J?roposi(;ão ·
vinda da outra Casa do Congresso, regulando o serVJCO do navegacão nos Estados do Pará, Amazonas e Terri torio do Acre.
Trata-se de uma rnatoria de caracter urgente, dada a importanoia do problema que esta proposição vem resolver. Si não
for approvacla na presente sessão, a região amazonica ficará
privada de um melhoramento essencial para a sua vida, espcci.almcntc no momento calamitoso que atravessa. I 1or isso,
eu poderia ao Senado considerasse essa materia urgente, para
ser inclui da na or·dcm dos trabalhos desta sessão nocturna.
O Sn. PRESIDENTE·- O Sr. Senador Lauro Sodré requer
tJrgencia para immcdiata discussão c votar.ão da proposir.ão
na Camara dos Deputados, n. 187, deste anuo.
·
•
Os Srs. que approvam este requerimento, qLwii·am levantar-se. (Pausa.)
.
O Sn InJNI<:U i\[ACHADO - Hequciro verifiear.ão do yotacão. ·
.
·
•
O Sn. I'nESJDENTc: - I1ert.lão; a Mesa ainda não nnuunr.iou
o resultado da votacão. (Pausa.)
·
Foi approvado o requerimento.
· • O Sn. IHIN~U i\IACHAno (pela 01•clem.) -.. Roqueiro veril'icnçuo da vota~.ao.
.
O Sit. PRESHigN·m - Qneimiii Jovunl.ur.:sc os St's. S()nadoro~ qu,~:~ vot.::u·am a favor do I',Cl!UOI'imcnto, coHservando-tiu
de pé, allm de quo ~cus votos SCJUill coutados. (Pattsa.)
Votaram n favor 18 Senadores á esquerda o 17 á direita,
tot.al, 35.
, . QuolJ•ai:n lcvanf.ar-.<ic ·os que V6tnram co1rtrn. (Pmtsa.)

•
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Não houve voto contra o requerimento. Foi approvndo,
Opeortunamcntc submctteroi ;\ proposição a discussão e vot.nçao do ::::rnnrlo.
.
OUDBM DO NA

::l" rliscustiáo, subsLituLivn do Senado á proposioão da
Camara dos Deputados, que transforma o Banco do Brasil cm
instituto emissor do papel-moeda.

I'

O Sr. Sampaio Corrêa pronunciou mil discurso que será
publicado depois .
Voem ú Mesa, são lidas, apoindas c 11ostas em discussão
as seguintes.

•
I
I

Accrcsccntc-sc onde convier:
Art.
O Governo podortí pcrmittir a omissão na mesma
base desta lei, quando o lastro ouro for depositado em poder
do agentes ou correspondentes do Banco do Brasil no exterior.
A' condi()ão dccima do art. i o - Accrescente-se, in-fine:
«•.. não podendo alienar ou caucionar o ouro que lhe é
transferido por esta lei.,
A:ccrosccn to-so á condição selim a do ar L. i o o seguinte:
« •.. c nunca: poderão ser inferiores a 50 % (cincoenta
por cento) 1do total ..,
Sala das sessões, 30 de dezembro de 1922. ,_ Sampaiu

•

CorriJa •

O Sr. Rosa e Silva - (Mot•imento de attenção) Sr. Prcl!idonto. untos do tudo, meus ngradccimcnt.os ao honrado Se..
nador• pelo Districto Federal, pela generosidade das suas re~
ferencias t\s JlOnr!eraoões quo hontem fiz sOibro o assumpto ern
discussão.
·
\
A longa c brilhante orncão do illust.rado Senador, bem
como a apresentação do substitutivo elabor·ado por S. Ex.,
demonstram que bem razão tive ou quando estranhei que em
hora tão adiantada se viesse submcllcr ao estudo e á deliiberaaão do Senado projecto do tal magnitude.
Rcalm~ntc, Sr. Pr•esidento, as longas cxplanaoõcs feitM
pelo honrado Senador revelam bem que so trata de materln
que precisa ser meditada o estudada e não ~ujeit.a ã delibera.
ciío e no voto do Senado quando faltn!l1 apenas dous dias d(l
aess!lo.
·
·
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... !levele~lll~
oons1qe~;armos

!linda. o, ,Se_nadp que insista na necesSidade de
.a.s ,q1,1estões fJnanceiras; ..como cllas realmente
são, questões nelltras, que devem ser examinatlas e resolvi.
das á luz dos sãos princípios e dos interesses nacionaes. Re·
leve-me o Senado quQ .ainda. insista: . na necessidade de rc·
assumir o Congresso suas l'uncções legislativas, votando já
as questões financeiras, já ..os .orçamentos regularmente, com
O qne 1Pre5tará um serviÇO iici paiz e ao proprio Governo, qualquer que elle seja ..
. .. Ahj est;i; .Sr. Presidente; o exemplo fUnesto da adminis.,
tração passada, que certamente não teria: podido cômírietter
todos os desatino~ que praticou; se piirvent.ura b Poder Le.
gislativo não tivesse. abdicado de suas attribuições I Ahi está,
Sr~ Presidente; ci exemplo de não conliilélereni, nem ci Senado
nem o .paiz, o debito do Thesouro para com o Barici:i do Brasil;.
nem a, ,origem .dos pagamentos directamente. mandados r6a ..
Ii:i:ar pelo Governo, sem que pàssassiuri pelo Tribunal do con.
tas. Estes factos, Sr. Presidente, demonstram bem que não
estamos cumprindo o :nosso.dcv~r consLitucional, deixando de
tomar contas ao Poder E.wcutivo ,pelo dispendio dos dinheiros pAt:h.ll.licostál
'd t ...... , .1· .. d .. ~ ,.,,h. .
1 es , Sr. Pres1 en e, o exeriJP o e nao con eccrem
ainda hoje o, Congresso, Naciqnal e;, o P.aiz, a~. clausulas .. das
ve.rgbtihcisàs bperàQões de credito, .rllalizadas pela administra~
ç~b ,E,Pitàcii:i cdiri os Griverrios estrtirigeiros, a despeito çlc ter
eu reqüerido, hií seis meias, as cópias desses contraCtos quo
. não constituem segredos de Estad11, mas são dividas· contra·
hidas em nome da Nação, que é quem as tem de pagar c pre·
~:isa ,conhecel7.as.
. ,, , .
,
. . . .. .. . . .
.. O Coíigressci, vot~ndo médidas. de . ordem .financeira,
despezas, impostos, Rerri poder estmtal-as, .~~ aiinulla .....sirvam estas minhas palavras com~) uma reclamação desde Já,·
para que na proxima sessão legislativa tratemos de evitar a
reproducção desses factos, altamente deprimentes e extraur.·
dinariam~nt~ nocivos ,ao jntere~se ,_nacional. ..
,.
. , ..
,. ,. ~I;'., .,;Presi~eii~t<1 ,, o .}lDl)r,a,~o .. ~i'llli!Mf,, .na, ~ua brilhante
oracllo da sessao i:hurna; concordou comm1go em qJJe- a~ p~O·
videncias que a situação financeira reclama são de tres or~
dens.: .. ~absoluta. eoono.mia ..e .. reduccíio. das. despezas, melhor
arrcradaoão das renda& publicas que a.l'firmo, sem receio de
errar. estão sendo grandemente fraudadas.
·
'J:'erceiro; ,recursos .immediatos ao Governo para siltisfa.
zor . os . avultados compromissos que lhe foram legados polà
desastrada. admihisfracão. Epitacio,,:P'essOa. ·.
. .. .
... As. duas, primeiras providencias, eu ,i;.Ldisse, <iependilrit
principàlmento da ncc1!1o. do Governo, o corif.io quo este rca·
. lizará o. P.~o~o.sit.o d.e .~;ecu,t.a.l~as.. . .. . · ,
.,
, ~ te:ceJra ""' .. recursos Immcd.Iatps para satlsfacílo dos
"omprnmissos Jogados .. -::- era e .i. :lllvcr nosso, dai-os . .'M•as. Sr.
Presidente; _css,~s. reÇ:l,lrsos tmmedi!ltos podiam o deviam ser
dados n~ le1 da ~~pelt~,, . , . ... ,, ...... ,, . . . ,,,. · .. , . ,
A le1 da Recmta é uma 101 annua. e quaesquor que fossem
os recursos piltlidos pelo Governo o dados nessa lei não ~la~
mariàin o .Paiz, ,porq.ue terinm .apertas a rluraÇão: dn orcament.ri, . Querer,. porém; doar asses rr.cursos por mm o do 1.1mn
ori;ani·zilcíio do banco. emissor cjn c nfindl; nesta momento, não
t.cm outro objectivo; é um erro gravo, poll()ue essa organizaolio

......
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do banco emissor na situação em quo nos achamos, tem inconvenientes o perigos que melhor fôra evitai-os.
Já, Sr. Prosidente1 um desses inconvenie!ltes se .fez senl.il· e foi a r.enuncia 1mmccliatn .elo presidenta do Banco. do
Bt·asil, o Si'. Whitacker que o vinha administrando corri notoria compiJtcncia, elevando o seu credito; inspirando absoluta
corifialiÇa.
.
o SR. S..\MPAÍO CiJRR~A - Muito bem; mereceu o niel:hor
conceito,
·
.o Sn. RoSA .i~ SILV,\- Enl carta ao Sr. Presidente da Republica; o Sr. Wliitaclter disse o seguinte: .

de

. . «RIO de Japeir,o, 27 üe. dezembro
hl22 - Uma ·
ol'l:leri1 directa de v. Ex. prendia:rne âo cârgo de presid~iif.c tld B:incb do Brasil, do qual solicitárã itispensá.
a V,;. E.~.; !linda ârites do dia 15 de Mvembrd proximo

. ·.. p.aÀpez~~ j:lorém; rlê hospede de.
Éx.; ac~bo de rê.:
~.~oer dq ,Sr. Ministr.~ d.a.. Fàzeri~a uina. ilernortstraôã~
pu.bl!ca é!li fi!Ita de conf1anca com a at)i'esentacãb .. sem
o meu conhecimento, de um projectei reformando o
B.anco. do Brasil, com pre.iuizo, alilis para os seus accionistas. e. risco. irrirriinente. para o seu. proprio éàpitat
-. Yorcal:)o; pois, a. abandonar o posto i:jue V; Ex;;
me designara; .hontem mesmo; lamento apenas que àntes
r.n~smo .. qe receber .para isso a necessai'ia. per:mlssll.o;'
gom. tnagua. in,dividual tenha. ainda que accrescéntàr
as minhas apprehensõés, patriciticas; por v~r siinUJta:..
neamente ameaçados o .Banco .do Bra~il e o deposito
ti~ro. ~qê }ã?. os Mtls. iiititiibS pontos tlê resistencia da.
nossa v1da fmance1ra,:
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. .. . O .. SR;.•,SAMP.Aio Cooo!U .,:.:.. V; Ex; dá. Jic!JnC.~ ,para..um

apar.te? ..Ninsuem melhor do que eu reconh.ece,. adm1ra.. e )!l:UYa
a. c.apacida.tie ,.do. Sr;, José M;aria Whitacke.r. presu;\ent.~
do Banco do.J3ra~il:. A ..carta ..que V.•.. Jll~...acaba ,d!J... l~r 1 1,01
ptMica.~!l de,voi~. d,~.. apr~s.~l)tado .o SJ,lb,~tJtutiV() e .~ S.JlJ:i.s~!tu
tlvo corri·gc os niconvelilcntes .enchergni:los pelo ex-presJij,ent!J
do litiiiê9 .l:lilJ~rasil ri(.j:i~í:í~o.slÇAp ~a C,~mara dos DéJ?tita~t!s:,
o silo relativos á ameaça i:lti capitíil; ·que V; Ex. sabe i:l\1~.
o su]jalltüth:o ctirrige.
.
o Sii. RosÁ É SlLVÀ ......: o substitutivo corrige rêalmetite o
perigo da sabida do ouro .. ;
.
.
. . .
o Sll; SAMi?Aid CHttnliiA _;. b stibstit.titivô. corri·g~ os eff.eitos
relativos á perda dd cnp!trll, (l.e .rtüJdo brusco;. como .Paga~
JP,Ç)11.q cto. pr,iv;*~Jio;. c.,,o .s.~~.~tit'qtivo c.vita nesJ~..part1eu!ar,
ch.~i:ln~ !!<. CflJ)a);ioraçao offJcassJma de V. Ex., o .per1go da sal a i:lo ouro.
·
.
. . o s~· !toSA Jl SIL,'A - A .carta dn Sr: witiiaéker esl~ QO~;: .
ecbidà .bn1 t.ê . •mos gerues c sóm.entc S. S. podertí rOSJ?Onde~ a.o
nóliro Sônnaot: se n correcçíió dostos doous pohto~ sat1sfaz perfeit.anillnte [\q SUI).S apprehensGes.. . .·., ~
. t' ... ·.... c~··
fNiio ha rluv.irla, porém, qu~ a prnh!btçao da. a mnab1hda~~
rln .stoç/1 ouro. mclhnrQn o pr,o,]ecto. F01 uma appre.bensãq, q~~
iiúm'c'dinl!hilqhtq.. mahi).'cste) !+D,,p9bre representante do DJstnct'ó Fe'dorul·, ao qu'eln tive a senttlella....
· · . .

'

....

.

. ·;'
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ANl\';\JlS DO SEN.IDO

.
O Sn. S.ll\.IP·\To Cill1illl~A - Não foi uma gcntile7.a, Era um
clever, Yíslo e:omo r.u enlr.ndía que V. Ex .. Linha mteira razão.
O Sn. nosA "E S!L\'.\ - ••• de comhína1' commigo a prohíbir;iio que esl.tl no snllslilutivo.
. O Jll'irnciro ert'cilo ria nprr.scnlaçiio illlr~mposLiva 1 precipJtacl~ de um projecto eles la natureza já se l'cz semir: f'oi,
como j:'L disse, a renuncia elo presidente do Banco do Brasil,
que inrrnesl.ionnvrlmrnlo o i!slnva dirigindo com vantagem
pura as financas publica~; outro c'fl'cito immediat,o foi a
baixa da colaçüo dos t.il.nlos do Banco elo Brasil.
. Not.c V. Ex., Sr. Prcsiclontc, que a faculdade de emittir
ó consir.Jerada rcalmcnle de uma vantagem para o imtit.uto
de ercdilo a quem é outorgnda. Mas a e!IIcu.mstancia do ser
dada esta nutorizacr~o ao Banco do Brasil, que aliá~ já contém
essa faculdade nos seus estatutos, de transformar-se em banco emissor, como meio do governo poder satisfazer os comprunussos que Jhe !'oram Jogados pelo governo passado, trouxe
naturalmente para o espirita pubHco a des-confiança; affectou o credito desse instituto, que. a todos nós cumpre fodalecer, porque osl.á destinado a prestar os maiorc~ e mais ·relevantes serviços no paiz.
Já disse hontem c rcpil.o: prefiro a emissão bancaria;
ontcndo que, quando pudermos estabelocel' essa emissão, ella
devo ser confiada no Banco do Brasil. Mas o que todo o mundo vil - e peço nesse ponto venia ao nobre Senado" para discordar profundamente de sua opiuilío - é que o momento
não é absolutamente opportuno para cogitat•mos da organiza~
ção do banco. emissor.
O Sn. SAMPAIO Connt:A - Salvo com a restri1lcão relativa
M tompo curto da disposição, estou de accordo com V. Ex.
O Sn. RosA E SILVA - Por essas razões. A opinião publi~
ca viu no projecto em discussão, não a organização de um
banco de cmissã·o, mas um meio do governo emittir pelo
Banco do Brasil a somma do que precisa para saldar os compromissos que lhe foram Jogados pelo seu 111ntecessor.
O Sn. SAMPAio ConnftA - Posso afiançar a V, Ex. qu~
não foi esta a preoc,cupação que presidiu á apresentacão da
proposi\'áO. Se fosse, poderia fazei-o pela carteira de redesconto. Entretan~o. elle niio quer la.noar mão desse recurso.
O Sn. RosA E Sn,vA - Em definitivo, que faz o projecto?
· O projecto transmitte para -o Banco do Brasil l.O milhões
de cstDcb ouro pelo valor de 300 mil contos e o autorizll a
emittir o triplo sobre esses 300 mil conto&;
o· Rn. SAMPAJO ConnftA ·- Autoriza a emittir o triplo,
·sendo dous terços de e.ffeitos commeroiacs e não do Governo. Logo, o projecto traz duas vantagens: limita a em1ssão
para o T,hesouro, ho.ie limitada pela Cart{lira de I\edoscontD,
no waximo do 300 m'l !'Cintos, o limiLa a 3,0,0 mil cont•)S as
emissões sobro el'feitos commerciMs, emissões hoje illimita·
das. São duas vantagens que o !projecto apresenta sobre a
situação actual.
O Sn. HosA E SILVA - St•. Presidente, o decreto legislativo de '13 de novembro de i920 destinou as reservas ouro. ao
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fundo de garantia do papel-moeda e dispoz, no § 4•, letra b,
do ar r. t•, o seguinte:
•O ouro a·nweciado ,, ~re> !Jarra, a que se refere o ,,rt. t•,
não poderá ser ·retirado do fundo do garantia sob pena de· responsabilidade elo Prcsirl()nto da HepubHcn o do Ministro da
Fuzcnda que o contrario determinarem, sob pena de demisf\ão e processo criminal do fnnccionario ou dos funccionarios
quo o ex ecu tarem~.
·
üra, é claro, <1ue o pensamento do legislador foi estabelecer um fundo de garantia para o papel-moeda official, fundo esse quo iria gradativamcnte augmentando, conforme as
reservas ouro adquiridas.
Qne faz o proje·cto?
Transfere esse fundo do garanl.ia, que constituía o começo do f.undo rio garantia da emissão do papel-moeda, que já
attinge a 2 milhüns·e 200 mil contos, para o Banco, afim desse .
esta·bolecimento de credito emiltir sobre esse mesmo ouro
mais seiscentos mil contos.
O SR. SAMPAIO CORRJ1A - Por que? Porque a garantia das
emissões é feita .pelo Estado, ao C'l'edito geral, no passo que a
garantia das emissões feitas pelos Bancos é constituirla pelo
lastro ouro e ·eff(\itos commcrc1aes.
O SR. nosA E SILVA -· O nobre Senador referiu-se ha
. pouco ;i emissão feita sobre effeitos commerciaes, Não com·
prehenrli bem o seu pensamento.
O Sn. SAl\lPAJO CmuuiA- O projecto apresenta duas van·
tagens na hora presente. Em face da legislação 11m vi~Ol', o
Governo póde cmittil• pela Carteira do Redesconto indefinida·
mente. O projecto ael.ual restringe a capacidade da emissão
do Banco, em favor do Governo, a esse maximo de 300 mil
contos. E' uma vantagem. Além disso, na situação actual, o
Banco póde cmil.l.it• sobre cffeitos commerciaes indefinidamente, ao passo que o projecto actual limita a dous terços o
triplo de distribui cão ouro. O orojecto importa, pois, em duas
restriccõos: uma êmissão em favor do Thesouro e outra eln
favor do commercio. Essas duas resoluções são altamente van.
tajosas, representam um avanço, no estado actuai· da legislação.
·
O SR. RosA E SILVA- Eu não vejo, nas disposições a que
se refere o nobre Senador, o quQ S. Ex. acaba de apontar, em
aparte.
O SR. SAMPAIO CoRRliA - V. Ex. não vô o limite ?
O SR. RosA E SILVA- Não, senho1•.
O Sa. SAMPAIO ConRJiA -· Eu ·mostrarei. (Folheia o documento sobre a quest{fo,)
O SR. RosA E Srr.vA - !\Ias eu argumentarei, admiLtindo
as duas hypotheses.
O Sn. SAMPAIO CoRRi:A- Posso asseverar que está no projecto.
O Sn. nosA E Su,vA - O Banco fica autorizado a cmHLir
sobro o lastro ouro e a. omittir sobro effeitos commorciaes,
quer em uma, quer cm outra hypot.hose, no triplo.
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SAMÍ';\10 CoiiriC.:A -

Não. Ett me perri'liLLirei ox,plicar
,
.
,
O J1anco rr,coiJc um dcposil.o, a çnmbio. de 12 .dinheiros, de
rluzcplr)~ millc.Qnl.os. ]~\klç bmitl.it•.,spiscen(~s. ll!il.ct?rilp~. ,m;ts
Hú pócle cmiLI.Jr .os qual.roc.enlos mil .elo i:ld t'crcu~a. os ·aous
l.ct·cos, ciirn o làst.r·o sul•siclial'ici de efl'eitos corrirnerciiics.
o Sri. Tli:iiu i~ Sri.\•A- De tJuc vàlor?
o Sn. SAMPAIO Conni~A - Quatrocentos mil conl.os, no
máximo.
. O}Úi; Üo.s.~ ~~ Btr.yA ~:Veja o ~obée Sc(1aclor,cqmo oslam9B
rliscutmdo sem lct· porlHlo exammar devidamente o substJIulivo !
... ·Q.Stt. S.uvrP.I!O C01in1h -. O sub~~it.1,1livo fí!_i pub!icado i~oje.
N,cst.q pol).l.q):lc,.VISin; V, Ex. tem mto1ra razao. Nao sero1 cu
quem :t contesto;
O Sn>ItosA fu Su.v,\- Eú sahi do ciisa.tís oito ii meiâ dâ
noil.c sem ter ainda ·recebido o Diario i:lo Congresso I Eis como
se esttí discutindo no. Senado I Só vim ler. o substitutivo, impresso, iicitii, rio Siihai:lo I Desejo, poréni, csclarocili· csli:l ponto.
o ~n. SM.fi>,iiri r.rinnf.:A - Posso Oscllirêcel~o ao nol:irii Senadm•, E' um ponto. capital e, por isso mesmo; qtiêro esclarecei-o.
d Sh. Hô~,\ E sii:.v.i.- b Banco fica âl.itorízài:lo à crriittir;
sobro o lastro ouro o sobre el'l'eiLôs côrilmercities. Mas a eiriis. são sobrl) h la~i.J'O ,ouro é na razilo do triplo - o a emissão sobro
effoilos commorciaes '!
ô Sn·.. SAM:i>;{io ccinnl1:A - Está compreliehdiâa rieste tripHi;
St,t. Íto.sÂ ii.I3ii..vA -. ~sl,á êomilr.ohendida.n!lstc iriplo,
de man()lra que; por este prOJecto, o Banco do Bras! I; , .
ô sii. SAJ'ài>.W.i biiiiiih - E' o systimià do Rei Bank •
. b Sn. RdSA E SJL'i;A - .. 'poderá emiÜir sêiscontbs
contos o Ii1als U·cScht<is mil contos.
·
.o
s,\.r.~r.üo Cohli1~A .- Não· o :Banco so poderá olnHtir
stiiscciltbs riiil Ci.ihtos; duzentos rrii! corit<is, i.Jih terÇo, Jioi:lii
omittir se.m effoit,os, commor~ia~s; quatro<Je:ntos m'il contOs,
ellp só tJtlder~ em1tt1r sobro olfmt.o~ commerctaes; . O tercei de
setscentos mJI. contos; o Banco,. omttt.lrtt ao camb10 de doze;
Elle pórlo omittir seiscentos mil contos, sendo os quatrocentos
mil só sobre cfl'oilos commQrciaes.
.
.
o Sn. RosA 11 SILVA- Elle não poderá emiWr mais do que
isso ?
o Sn. SAMPAio ConnÊA - Elle não pÓde emittir .mais de
seiscentos mil.conlos. Os quatrocentos mil contos emittidos sobro ot'J'oil.os cbinrrici•ciacs estão COÍUJirohendidos. nos seiscentos
rn iI. Si V. Ex. quer uma elucidação, e!la sct·ú uh1 tanto li:iriga,
mas tenho muito prazer em lh'a in•cstai·.
O Sn. JlosA g SiLVA.-. Muil.o ilB'raclccido. Basta que o iiói.H'C Senador .mo .responda ao scgumlo: qtml é a somn1á que o
Banco pôde emitLir; pela :iulorlznçiio coJtsighatla nb substitu-

no nn!Jt·c Senador.
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. O SR. SA!'vÍlPÁro Conril1:A ·- Pó dê emitt,ir sefacentos ..
contos, dos quaes duzentos riiil, hao tetndo neritil.im cffeito
commr,r.cial om seu ... poder, ll os outros quatrocentos inil, dos.
~r,i~ccnlos; sobre effeitos coiim1erciaes que elles ·representam .
. .. O. SR. RÓSA N Sn.v:i ·- -· r:. além dessa emissão, não pódo
fazer nenhuma ·outra?
J \ -."
\
O SR. SAMJ?Aio OoRRfl:A - Salvo nos casos constántes do
substit;u.tivo ·--- do necessidade extrema, de situacão perigosâ,
autorizado por decreto do. Pc:iper. Exectiti-v:o, pas;ah~o ..o juro
de doze por Mnto sobre a sommu que VICi' a em1tlir -além
claqupJic. limite,
o Sh; RosA E SrLvA - As.sim, àleiü dâqLiéillcs soiscentD9
·mil ceontos o Banco não ·tibdci· eriiittii· iuais'!
.. ,O _SR. S~ü~iP~!'ci ,t;J~Iin,fl:.~ 7 ,Ah.ão se~
,h:i'p.O.~hcses pr~-:.
VJstnS.I)IJ,l_o suhstJtutJVo, as quaes me acabo ç!e rMer1r, e• nessaa
· hypotltbses, corii autbrizd•cão elo Pbaci· Execüth•o.
· b SiL Fios.\ il_ sd..v:\ ......: :Precisei, s~. :Prosid,erite, Írizar
e;; to POI}to q_ue nao m!l. parece claro, no. spbslltutivo, pa'ra
(ltlrglHttar: si b banco fi(\ pií[lh êniit.t.ir 600. mil coritos como
(\ qlie IJlle ti'Jc:i j;rtc)itrib!dp de s:u.Jjstituir doüs milhões' e 200
mil cortlôS de ~apel niciedà qtic. thiribs em circulacã·b?
o SI}. SAMPAIO GORRI~A -. PCJ:dão, ij bii.rico vae substituir
o papel moeda á cus la de üiil fiiriüo, de garánt.ia que. é forInàdo díi Cbiltr!lii.IÍCões tiririüàes constâilLes do sulist.it.ut.ivo .
~
~
,O SR. ,RosA. E SiLVA - De mune1ra que, Sr. Pres1dente,
c Qu,e :v~~,;rea~ltln:, dcss~ PT~jeclO, ~ o scgujttte: Varrios ter.. a
contmu.aQao do papel moeda offiCJal, eoncorrl:lnt.emente .c-om
a emissão do papel bancar! o, Só poderá ser feita .a substituiÇão quando o fuiidci tle gàrànLia dô oancci perinittir'
0 SR. SAMPAIO CORllfl:A - ]fundo de garantia que é con~
slHtlido pelos proprios lucros do banco.
. b
RôsA :& SILVA - duimdo o fundo de gararitiri. per. míttir essa substituição.
o Sii. SkM:P;Üo bonR11:A - :PcrrrilttiJ, âni1uâ1mento .
o SR. RosA. E. SrLVA ;- De maneira que, para . o , bancD
chegar a substituir í:lcius niilhões o dlizentos mil contos papel
·moeda. qu:e temoa cm circulação, serão neMssarios talvez 10
ou Hí ànncis.
O Sn: SAM.r>Aio CbRRfl:A -- Talvez não.
ô sii.: RôsiÍ Ê SiiivA .- Àssim, .Sr. Presidente, .em logal.'
d~, Wi'• ,.p:ap~l . mpcÇ!~ i,ln.i~Q, vdD:Jos. ter cm c.irculação . p~.p~l
m~~~n ,f)f,j')cial o;~)apql.ll!ciecja tmnc~r1o. E. C,St:a .concoi;"rencl~
é clara!11_e1lt!l ~r,<l.)1ldlcJa];. C. um, bnnco Ot:i?,liiUI,ZUdO em taes oon~
dioões .J!UO satutf~z •. a):i~oltJt.nmenl~, .o _ob,JectJyo. .. . ..
.
.. ~~~~·,sr,, .f,~esJdeqts. o );l)ccamsl)'lo _do pro,Jcct.o, _,çRnte.m.
comq ,psta;, Ol).tras, quosf.oes, que prcc.Jsm::mm _ser. exam11la2as~
O rrio!nonto não o pcrmiltc, b ilcm eü mo proponho smao a
salionlur a gravidado da re~olnção qne r. Senado Yafl tomnr
l'UZÜO pela qLi~l nãô puUo c_ons•irvar-n1ti silencioso. Não quero
e não elevo, umda pela l'Uzao do aclcnntado da hora; áCOmpa.
1
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nhar o mim illustre co!lcga, nas su·as esplanar,õos em relaoão
no papel moeda, ao inflacoionismo.
Tctmbcm não pcrl.cnco 1í escola daquellca que attribuem
~·ysf.cmal.icmnonlc a desvalorização da moeda ao excesso da
omis:<fi•·.
.
Col!oquci-mo sempre ne-ssa questão no melo termo. As·
cmissl'cs exnggeradas do papel moeda concorrem para sua
desvalorização; ti a. lei economic-a: a 11iocda má cxpeUc a
moeda bOa.
·
Mn.s, •não 11 -a causa principn.l.
.
O cambio ú. segundo bem define Goschon o resultado dD
comme.I:cio internacional.
O Sn. SAM,PAI-O Connt.:A - V. Ex. neste particular catá
e-om a b~a doutrina, a uuica dcfcnsavel.
O Sn. RosA E SILVA- O cambio é o resultado do com•
mareio intcrnacitmal, é ·O rcsultado dos pagamentos e recebimentM CJtHl o paiz tem a fazer oru realizar, são os sãldos ou
tis d.effcits nas contas internacíonac.s que determinam a alta
1m a baixa do cambi-o.
Ora, si é este 'O principio verdadeiro e o nobre Senador
nr-abn de proclamai-o, a unica politica financeira a fazer-se
nt'stc momento é exactamente .a valorização da moeda pelo
augml'nto da exportação.
Valoriz-ai' a moeda é diminuir os encargos publioos no
exterior; valorizar a moeda é baratear a vida, por que não te•
nhamos .a illusão que -en1 geral Leem aquclles que não conhecem -a sdcncia financeira. Não são os pre()OS dos generos que
too-m subido; 1l a moeda que tem diminui,do o seu valor acquisitilvo.
· ·
O .Sn. SAMPA!Il Gonm1:A - Não apoiado; -dahi a nossa d'Ircrgcnci.a.
O Sn. nosA IC SILVA - E' uma vordade que o nobre Senador com a sua all.a compeLcncia não porlcrli contestar van!,a,josamcntc.
Toda vez que a moeda se desvaloriza. diminue o seu valor aoquisitivo ·o, por conseguinte, a eJ.evnl]ão ·dos preco.s 6
urna cons·cquenci a.
O Sn. SAllfP;IIO ConRl1:A - A moeda variava!. .•
O Sn. nosA E Sn,vA - E' osso um phenomono que so verifica cm todos os pajzos nnd·o so luta com -a desvalorizacão. i\Ioccla mli é nquolla que va·ria, diz o nobre Senador.
Realmente, Sr. Presid'ento. seria uma grande vantagem
pode~• coi!lseguir-so a estabilidade da moeda; mas o nobN
Senador. compc!cnl,c como ó, não _poderia indicar no· reglmcn
:fi,ducia!'io, um meio do fnz.or essa -ostabilida:d~. EstabiHdMe
<la mocrla podem ter o.~ paizes do regimen metallico, e a tinham a F11a-nca c a In~:rlatcrra antes da s:.uerra: Ma,s. nos
JlU izcs (JUe vivem no regimen fiduc!ario, a moeda obedeoe R
Joi da offerla ·o ela procura, ú maior ou menor quantidade de
lcL!·as:
O Sn. SAMPAIO. Conni~A - Offert.a, ou procura :da merendaria qu_o é -ouro,
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O Sn. Ros,\ ll Sll.YA - . . • ~:esu!Lanto da nossa prOllLt~
ccão.
tO Sn, SAMPAIO ConRlh ......., Qua é ouro,
O Sn. nosA E SILVA - Sendo esta a verdade, infaltlivet·
mente o ca:mbio ha de vartar e a prova que não é passive·
uo regimc.n Iiduciario obLcr-sc por leis ou por combi.nacilca
a estabilidade da mocdu, ahi estít na propria Caixa de Oon~
vorsüo. . • O Sn. S.\MPAio .cqnnf:.\ - Onao ho.uve n cslabltidadl)

a i5 d.

O Sn. nos.\

·

E StLVA -

••• que

cheg·ou a ter uma reserva

de 406 mil coni.OfJ de rúis out•o c se liquidou cum a guerra.

A prova é que n ·Pranca a a Inglaterra não toem hoje a. es-

Labilicladc que tiveram porque pelas nccessiaades dia guerra.
fot•am obrigat.!:~s a emittir sommas consiaerDNeis d·D :pa,pr.:
moeda o a suspender a convorsibilidaac:.
·
O Sn. SAiviPAiq Comt~A - Por.quc cr.earam necessidades
ouro em outros patzcs.
•
O Stt. nosA Il Sn.vA - Perdoe..,mo V. Ex. Não é esta a
verdade financeira. A Franca e a Inglaterra, para occoiTr.~
rem ás despesas da guerra, tiveram necessidade de recorrer
ás emissões de papel moed:t com curso foroado ...
o Sn. SAMPAIO CormÉA- Não ha rduvida.
O' Sa. !los.\ E SILVA ...:... • • • fizeram emissões consi .et·aveis; entraram. no rcgimom 1'iduciario do qual não- cogitam
sahir emquanto não conseguirem melhorar as suas condições
economicas. Os ,seus governos estão fazendo o maior esforço
para incrementarem a exportação e restringirem, f(Uanto po.
dem, a impor!acão·, porqu.:J é dahi que lia ele vir a normalização de sua situaoão finam•eira.
·
Nenhum dcllcs se lembrou de quebrai' o padrão da moeda
para normali'zar a sit~ação. Nenhum! A Franca c a Inglaterra
não quebraram o padrao de sua moeda:
o Sn. SXlllPA!O rCOI\Rl~.l. - A Inglaterra nüo tem llCCCSSi·
dadc, mas a Ft•anca tcrli essa necessiclad:o dentro de pouco
tempo..
·
O Sn. nos;~. E Su.\'.1. - A .l?mnaa nüo qucbmJ'á o seu pa. ·
drão moMlario, asseg·uro :1 V. Ex. Elia tem appellado para
o patriotismo de seus filhos pedindo-lhes ·contribuições que
elles não tom recusado, e ugunrdo que o desenvolvimento d:e
suas forças proclucloras, sac·rificadas pela guerra com as de~
vastuções. enormes que sol'1'reu, possa dormi l.LiJ·.!lw restabelc·
cer o cquilibrio nas conta~ internacionaes, como o tinha vart..
tujosumento, antes da guerra.
O SR. SAMPAIO CoanEA - Cond'icõcs tdifl'erentes elas no,osas. Niío tem neccsshl'adc do capital oslraug·ciro como nóti.
O Sa. JlOSA E S!l.VA - E'· isto St·. Prc~illouto, que devem
fazer os pnizes quando a ;nm mueda se dcsvalortza.
!\Ias, ve,iamos si cm fac.o ·dos factos se pódo justificar a
taxa de 12 dinheiros, propo5ta pelo projr.cto quo veiu da Ca·
pc lo i!lustro
relato!'.
nrara c -sustont"Uda
.
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conforme :tparloei a S. Ex., Dela doutrin~ que o nobre
Senador suséilóu, melhor se:ri'a que dm lagar de 12 fosse a
taxa de 13 d.
'Sr. Presidente, lJDrqun ó que o honrado Senador acceilou
a luxa do 12 d. o· não a r!J 10, do 15,· de 1ü ou 8? E' uma
cousa inteiramente at•bitt·aria.· · · ·
' · ·· · · ' .,. ·
Eu cspct:ci a dcmonstrâr,ão da prcroroncia da quebra do
padrão· d'a ''iri<Oerlri para 12 .(1: ;'· rrias o 'nobríJ Seriado r· 'n0n'huma ruzão deu de dordem financeira. Apena& dissG que erarirecis.o _tordi)Uf lngal )Jma Wt)flfJ:lo do faclQ, quebrando o 'padrão
da IDOC· 'a.
Ora, cm que consiste c~sa siluaçúo de faclo?
() S~. $,):'.JP,)!p Çqmtl~.\ - A si Luação de fac! o rep~osenla
que nós depois da guer-ra ·r) durant.o longo panado; Ltverhos
\lm .c~inbio #"ii!dio, rcpi·osenlnndo a nossa situação n:técJi.a nósso.
ponqdo, osctlan·d·o cm ·lorn·) d~ casa do 11 ~· por m.1l reis. ·
O Sn. nosA g SI!.VA - Sr. Pi·esidenta, conforme reconhc.ceu Q nobre Scnu•dm, 1w Imporia o ·cambio se· ihanleve cm
regra, excopcúo elo pcriod J da. guerra do Pn·raguny, acima da
taxa de 20 d., nas proximidad'cs de 2~. G por ultimo atlingiu
ri mais de 27 cl.tcm 188!( 1Joi; o-ccasião do Goycriw do cmincritc· pérnambur.anb' do· saudosa' n\émori::i, o 'Sr. Jóão AlfredO.
c!iêgauJu lLO jioillo ·dO po~l!ÍÚJl',C,Íq COmi)rar !p{~US. i1,0 1)1qr<)l).do
a monos de A$S!l0, ·que ·,,. cqu!Valenl.c âO cnmbw . de 27 d.,
para com cllas .fazer pagaMentos mi Alfandega:, á razão de
8$890. E como isto diJ'J'wu:.Java o cxpccliento, c .a i.axa legal
era ·de 27 · cl., ·isto 'é, 8$8.90, o Governo decretou Tecebimonto
obrigatorio rln. · !íbra cs~·l taxa. P'or · consol;uiriLo, ·vr!' ·o
nobre· Senador; que' tivomâ,; francamente 'no Imporia a tax'a
do 27 rl., tendo lido 'durante' n guerra com o ~arnguáy. a
tat~ ~e 14.
·
·· ·
· · ' · · · '· · · ·. ·· ·
O SR. SAMPA!D ConRi'::.\ - Não contesto; mas a situacilo
nilo é. a mesma que a actual.
O t'fl. RosA E Sn,vA - Os financeiros do então quo me
parece estudavam mais financas quo · nós outros·· actua·lmente...
·
. . ''
· O SR. SA~.m~IO .ConnÉA - Talvez nproveil.asscm mais dos
estu.dós; porque ou estudtJ hostanlc.
O SR nos:\ E SII-V.:\ - ... não se prcval~ceram da bni;-,."lL
de cambio a 14, para querei' noi•malizar a· situação, qucbrnndó o padrão d•a moeda:
·
· '· · ' · ·
0 Sn SAMPAIO •COH!tll:l. - Y. j]:x. citou .ha 'POUCO o caso
do camhío ter ·esfàdo' á 'cima do par em 1889.. Está ahi a mzão.' Fbi ürn anrió" excepcional. po decennio de 80 a DO )lOÜvc· 'úm excesso .de' expor! â(:ão sobre n importação; que' no
anuo de 1880 foi ele mais cl(l quatro milliõcs·
·
··
·
O Sn. RosA E SILVA - O· aparte dÓ. Jioiwado Senador, :Jonge do cóni.Fariitr' o quri eu vinha dizendo, 'confirma::o, porque
dellp se deduz conforme cu O.ffirmo, que a valórizacão ela
nossa moeda de·nendo· ·ox:;wlamentc do desenvolvimento, da
intensificnf)ÜO da possa prncluccão C CXPOl'lUI)ÚO.
. 'Ora· Sr~· PrôsidcÚf.e, 'susr.cnl.tir qlie ~·nossa moc.rl:a pão se
pórlc \ifi.Jorizni-, pn'rtin'd_tr o t_t,iibt·Ç p~?.~M(a~· fl1!tC?dâ. ~iel'd.n'.-
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deira de flue exacLas contas inLe!'nacionaes .é que determina a valorização da ll).Jedn o a alta do cambio é pretenper que o Brazil onde a •Pl'C•ducr;ão· póde o deve· dar cem rnH
vezes mais d'o que dá aci.Jwlmente, seja um paiz incapaz de
aproveitar a sua si Luar;ilo privilegiada.
.
Mas, di2 o nobre Senador que a sHuacão é de fado. Mas,
de facto; quanclo, no Impei·ii:, foi a taxa acima de' 20 que prevaleceu? Ve-iu a Republica e o cambio· comc(iou· a baixar~ 'E'
um 'prenotneno que não podia servir de base nem ''deve ser
cxtrlinhci ,' Nadu p\àis Liinido 'do que o .capitaL Dada ii 'traris~
forma·~.ão da· fórma ·de governo, o 'primeiro ínorileritb 'jlara 'os
capitlilisLas,. foi () não podi;l. deixar. de .ser, de desconfi;uloa ;·
Dahi 'a retirada de capif.aci~ collocados no Brasil. Como consequencia houve Lambem a inlerrupcão da cori'enLci immi!#'ÍlLDz:ia dos caj)itaes, que lll:ocur;avam collocacão vantajosa em
nosso paiz, agg\•avado tudo isso 'pelas· loucuras do · encilha.:.
niento e pellas perturbações que oilcorreram no primeiro período qa Republica." · · '·
·
·
' ·
· · C.onsilidado o· regimflll, restabelecida a ordem nas nossas finanéas, ó cambio começou ''immediatamente a m'elhorar
e no govlm1o · dro ·eminent.l' paulista de saüCiosa mim'for'ra; do
benemerito Conselheiro Rodrigues Alves, se aécentuou · a
al>ta grud:liiva do cambio a~i': riciwa tlc '15 din11eiros·- alta esta
natural, resultante do· des•mvOlvimento dâs nossas forÇas pro.:
duct.oras, resultante (!'()'saldo nas contas internncionucis,'. o. que
ficou evidenciado porque !•.essa épOca foi cread!J. a ··c·aixa de
Conversão á taxa de :!5 dinheiros, e· nesse mesmo. annô do
1906, para clla entraram :J7 riiil contos onrn. E essa qi.JantH1,
se não fosse a· Caixa de Gonver'são; teria influído para rriai<i'r
alta cambial.
·
··
·
· ' ·
. A Caixa d•e Conversão continuou a receber ouro nos annos seguintes .e ezri'. 1910, CClntra a .previsão dOS pessimistas,
cjue .queriam, como o· nobt•e Senàdor, a quebra do padrão mo,.
netario, os 20 milhões, CJU'J ·eram o milximo que a Caixa de
Conversão podia receber de ouro á taxa de 15 dinhei·ros, ficaram
·completos~
· ·
· ·
·
· ·
·
•' ..
,. '. ,.
Em i'Qi:!, elevou-se o maximo da Caixa de Conversão, ele. vando-so tamhem a taxa cambial para 16 dinheiros. Pois bem,
mesmo á taxa de :1 6,' continuamos a ter saldos na nossa con'ta internacional e o· deposHo de ouro da Caixa de Conversão,
cón.tinuou a subir. Em 19:!:1, ·elevou-se a 378 mil contos e,
em 1912 a 406 .mil contos.
·
· ·
Não é de certo esta· a sit.ua~ão d·e facto que autoriza a:
quebra <l'o padrão monetar.io para 12 dinheiros.
.
' ·
Com a guerrà, Sr. Pr~sidente, devido á diminuição da
nossa exportação pela fàlta .de ·transporte, naturalme)lte, . a
situação cambia1 mudóu ; os depositas ·da C11ixa .de Conversão
quasi desappareccram e se não ·d'esappareceram de >todo foi ·
porque se suspendeu a conversibilidade das notas.·
·
'Ma·s é por ventura i.unrt siLuacão anormal de guerra, como
n ·que o mundo atravessou nesse periodo doloroso de 'cinco
annos, que pode servir M base para a desvalorizaÇão da nos·sa llloeda, pa~a a qpe)Jra de :nosso padrão monctario?!
Para deliberações d'est!l, ordem é preciso argumentat• com
os phcnomenos )11!-t:ttraos ~ ntiu cmn os phmtomenos «n'Jrmll.l!s;

.
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Em toda argumentaçüo <lo nobre Senado!' sobre o encaixe, sobre as reservas de curo, a larga e b1•il hante exposição
que S. Ex. fez, tom neste momento o grande vicio que vem
da anormalidade da situacão et•eada · peia gue1•ra. Não pó<le
por conseguinte. servir dr. base a argumentação.
O Banco de I!'rança, cm um empresLimo, que denominou
- ele defesa nacional - appellou pa1·a aquellcs que tinham
reservas ouro em suas ca1ms, pedindo que viessem depositaias no Banco, recebendo em troco 11m titulo de empreslimo
·da defosa. O seu encaixe metallico ho.ie é maior e não sahirú
absolutamento do Banco. Os estadistas ele Franca não pensam em quebrar o padrão cm desvalidzar a moeda; tratam d'o.
restahelecer as suas finan(:as para voltarem ao regímen da
conversibilidade e hão ele voltar. A Franca sr. levantará po1•
ser um paiz ele finanças or·ganizadas regulal·mente. Por que,
pois, argumentarmos com phenomenos que tiveram causas
transitarias e dolorosas, cujos eJ'J'eilos, naturalmente, não
pódem d~eixar de perdurai' por -algum tempo?
.
O nosso cambio baixou por occasião ela guerra. Terminada ella, quando os nossos pro<luctos puderam sahir, eJ:Ic
immediatamente subiu e o proprio Governo passado chegou
a tol-o a iS.
Então, tive occasião de dizer isso mesmn r.m ·I 918, ne·sLa
Casa, e·ra evidente que se impunha uma poli lica .d'e previsão ·
financeira, pouque se no J'H'imeiro momento a nossa exportação augmentava, pela sahida <los productos que estavam t·etidos em eonscquencia ·da falta de transporte era de esperar
tambem que igualmente augmentasse, porque os stocks commerciaes estavam muito reduzidos e o commot•ciu nãu .pudia
deixar de fazer g·randes importar.ões, tanto mais quanto Linha uma taxa favoravol.
·
Cumpria, pois, ao Gowt·no, desde ·Jogo acautelar contra
o rleficit que i'alalmentc ;;(J daria nas nossas contas in!crnn~
cionaes.
Que, porém. fez o Go1•erno? Chegou ao ponto rln, conl'cll'me o nobro Senador acabou do salientar <la tribuna, e é um
facto, resgatar titulas da I10ssa divida de juros baixos, para
depois eontrahir · empre.stimos vergonhosos e onorosos.
Ao mesmo t.cmpo se fazem despesas extraordinarins no
exterior, g·astava-se e dissipava-s no interior.
.
.
E' essa a sitlmcão, diJ facto que ha de jusLificar a queda
do padrão a clcsvulorizaçiio ela moorla?
Não, 81•. Presidente, Sempre que tivemos governo com. pc-Lente, sempre que hou ve ordem nus finanças, o cambio melhorou.
·
·
.
!=Iorque nesl.e momeni.o, em log·a·r de recorrermos ·ao processo natural. sobretudo rm pafz ·como o Bt'llRil, onde tudo
ha a esperm· do dcsenvolvirnenf.o d'o suas foreM procluctoras,
havemos de quebrar o padrão cio nossa moeda para 12?
Isto importa cm um s·rancle prr.juizo para o thesuro
pu!Jiico, porque terá que pagat• a .cstrr taxa os rmprciJilimos
o;'l:ternos que conl!'uhiu, ;1, cambio de Hmis de 20 o importa
em um enorme prc.iuizo 11::tra os uacionaes, porque aug·mcnüt
o preço da viela que no Br:~si\ .i.ÍL é bastanl.o pes11d'a.
Não, senhores - esta pohLJCa é errada· o quer a taxa do
12, quer a taxa da 1O, quer u •taxa do i4, nesta hora, nnn11
~lentl'O de prazos curtos, o ouro nüo virá pura o Drasil, o Olll'O
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não sahirá elas reset:vas ú·.~ bancos, onde elle se acha trancado. Por isso mesmo quo houve uma inflaccão geral de papel moeda, determinada _pela guerra, ha a ·maior cauteia em
impedir a sabida do ouro. Pot· consequencia, ainda P<>l' esse
lado é illusoria a prelenoão do projecto.
-Sr. Presidente. não ,,e i se tomei .na devi\Jia considerac-ãq
todas as pondet•ações do illusfre -collega em relação ao proJecto cm discussão. Não pretendo e nem poderei acompanhai-o a hora tão adiantada, nas suas brilhantes eJEiPJ.icaflÕes soicntif'icas.
·
O Sn. SAMI>AIO Coruuh - O nobre Senador eonsidlerou
todos os casos e tratou do ussumplo brilhante e proficientemente. ·
·
O Sn. RosA E Sn.vA- Vou terminar, considerando que o
meu devor está cumprido. Concluirei repeLindo as palavras
que proferi, desta mesma tribuna, em 111 de agosto de 1918:
.
"Não posso, comprellencl!er que haja vantagBm para o
pajz, que seja um benet'ício a desvalor.izacão da sua moeda.
O ·contrario é o que sempre toem aconselhado os mestr~.>s e
a .pratica dos paizes mais adiantados. Quanto mais baixo o
cambio, menor o valor a.cquisitivo da moeda; quanto mais
baixo o cambio mais onero~us serão os pagamentos que :temos de realizar no exterior. O objectivo ld~s -legisladores e
dos governos deve ser o da valorizacão da moeda e esta não
se obtem .por decretos, mn.s .sim, pondo ordem nas finanças
e desenvolvE>ndo as forcas productoras do paiz." (•lluito bem;
muito bem.)
O Sr. Jeronymo Monteiro pronunciou um discurso que

será publicado depois .
.O Sr. Presidente - Nos termos do Regimento, vou submetter o requerimento de V. Ex. á deliberação do Senado.
O Sr. Irineu Machado (pela oraem) - Peco a V. Ex. que
me inscreva para fallar na sessão de amanhã sobre o mesmo .
assumpto.
O Sr. Piesldente -

•

V. Ex. será attendido.

o Sr.. Senador .Toronymo Monteiro requer que lhe seja
mantida a palavra para concluir o sou. discurso na sessão de
amanhã.
·
. . Os senho.l'f!S qne approvam o requerimento C[UQiram !e~
vantar-se. (Pmisa.)
·
Votaram ·a favor oito Srs. ,E,enadores.
Queiram levantar-se os senhores que votam contra o re~
querimento. (Pausa.) ·
Votaram contra 13 Srs. Senadores.
Foi rejeitado.
o Sr. Jeronymo MonteirCJ - Ag·racleço multo aos nobres
Senadores a clcferoncia dispensada ao seu humilde collega, J'{Jjeitando nm requerimento, cruo não é mais do que um direito do Senador, no cxercicio do seu mandato.
S. -Vol. XIII
29
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Peco a V. Ex. que faca o obsequio de inscrever-me par;!j
fallar na sessão de amanhã.
·
O Sr. Presidente - Convoco para amanhã urna sessão
extraordinaria para as 11 horas, designando para ordem dQ
dia as seguintes ma terias:
3' discussuo da proposicão ela Gamara dos DepuLados
que transformjl. o B'anco do Brasil em instituto emissor de
papel-moeda no paiz (com parecer na Comm'issão de F·inan-

ças, of{e!'ecendo um .~!Lbsti.tutivo);

·

3• discussuo da proposii)iío da Gamara dos Deputado$
n. 187, do :1·022, que abre um crediLo de 391 :3Hl$, para pagamentú a Tho Amazon River Steam Navigation Company,
Limitod, c a contract.ar o serviço da navegacão na Amazonia
(incluicla em ·virtude de 1!1'1/cncia rcque1·ida pelo 81•. LaurP.
Sodré);

2• discussuo da proposição da Gamara dos DoputadÇJs
de 1922, ~e abre um credito especial de réis
1.296 :69il'$864, papel, e 9:000$, ouro, para pagamento de di-

11. 1!81.~,

vidas de exercícios findos (tncluida sem parecer, ex-vi
O.!'t,

d~

·126 do Reaimentu),

Lcvant)l-se a sessão ás 24 horas e 1Q minutos.

152"

SI~SS.~O,

EM 31 DE DEZEMBRO DE f922
'(Extraordinaria)

PRESIDENCIA DOS SRS. ESTACIO COIMBRA, PRESIDENTE, E A,
AZEREDO, VICE-PRES!DENTE

: •

A's 11 horas abrecse a sessão, a que concorrem os Srs. A:.,
Azeredo, Hermenegilcfo de Moraes, Mendonça Martins, SilveriO:
Nery, Lopes Gonclaves, Lauro Sodré, Justo Cherrnont, Indio
do Brasil, Godofredo Vianna, José Euzebio, ·costa .Rodrigues,
João Tbomé, Benjamin Barroso, Eloy de Souza, João Lyra,
· Tobias ·Monteiro, Antànio Massa Manoel Borba, Eusebio de
Andrade, Arau,io Góes, Siqucira de Menezes, Bernardino Monteiro, Jeronyrno Monteiro, Miguel de Carvalho, Paulo de Frontin, Sampaio Corrêa, Irineu Machado, Bernardo Monteiro,
Francisco Salles, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Alvaro de
Carvalho, . Ramos Caiado, Olegario Pinto, Carlos Cavalcanti,
Generoso Marques, Affonso Carnargo, · Lauro Müller, Vdi:lal
Ramos, Felippe Schmidt, Carlos Barbosa o Ves,pucio de
,Abreu (q2) .
· Deixam de comparecer, com causa justificada, os Srs .,
Abdias Neves, Antonirto Freire, Venancio Neiva, Carneiro da
Cunha, Rosa e Silva, Gonçalo Rollernberg, Antonio Moniz, Moniz Sodré. Ruy Barbosa, Marcilio ·de Lacerda, Nilo Pecanha,
Modesto I,eal, Alvaro de Carvalho, José Mm·Linho o Soares
§a'l!to~ (15) ~
·
•
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(servindo do 1") dú conta do seguinte
EXPEDlll/N'l'E

Offícíos do St•. 1" Sect•elario da Gamam dos Deputados,
do lt:àt• seguinte
St•, 1" Se.crelul'io do Senado Federal -

Communico-vos, ·

para que vos digneis do· Jevu1· ao conhecimento do Senado,
.C!UO a Gamara .dos Deputados em sessão nocturna de hoje, to-

mando .CO!~I~e~llne.n.lo das em~ndas dessa Casa do Congresso
ao proJecto que orca a Hecellu Geral da Republica para o
exepcicio do :1023, deu o seu assentimento ás seguintes emendas ns.: 2 - 5 - 7 - 9 - H - 13 - 14 - 15 -. 1G
17-18-19-20-21-22-23-24-25-2729 - 30 -- 31 _. 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 - 5!) 61 - 62. - 63 -. .64 - 65 - 66 üB - 69 _,
71 - 72 -. 73 .- 74 - 75 -· 70 - 77 - 78 - 79 82 -. 83- 84 - 87 e 91.
·

Tendo reJeitado as de ns. 1 -

26 -

44 -

67 -

80 -

85 -

86 -

3-

4- S-

88 c 89.

W -

28
39
.50
60
70
81

12

No autographo não vinham emendas com as numeracões
31 e 90.
·
·
· Devolvo, pois; os respecLivos documentos. - A' Commissão ele :Finanças.
· ·
.
Sr. 1" Sc.creta.rio do Senado li'ederal - Communico-vos, ·
par.a que vos di~neis .de levar .110 conhecimento do Senado,
que a Gamara dos Deputados, em sessiio, nocturna de hoje,
estudando as emendas dessa· Casa do Congresso Nacional ao
1wo:ie.cto que fixa a despeza do 1\Iin.isterio das Relações Exteriores para o exercício de 1923, .deu o seu assentimento l1s
segujntes ns. 1 - 2 -. 3 - 4 -. !;i - Q - 7 - 8 - !J
. :1.0 -... 1:1. - 12 - 13 - 14 - 1.5 - 18 - 19 -. 20 c 22,
sendo rejeitadas as de ns. 16- 17 e.21.
.
·
Devolyo, pois, os respectivos documentos. - A' Conlmis~ão de Financas..
·
Sr, 1' Secretario elO Senado - Communico-vo.s, para que
vos digneis c;le levar ao .conhecimento do· Senado, que a Camara i;los Deputados, em sessão nocturna de hoje, estuda);ldo
as emendás dessa Casa do Congresso Nacional, ao projecto
q,u,c fixa a dospeza do Ministorio da Justiça e Negocias Inl.e,ricl'es para o àercicio de Hl23, deu o assentimento ás seguintes: ns. 1 -. 2 - 3 -. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
-

H A- 12- 13 -

14 -'- 15 -

16 -

17- 18 -

10

-W-21~22-23-24-25-~-~-~-a

.,...- ·3o
39 ..-- 53
....- 66

-.
40
.,.,...
-·

31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 _:_ 38 - u - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 51'
5I! -

55 -

56 -

58 -

59 A -

67 - .G8 - 69 - 7.0 - 71 78 - 79 - 83 - 84 - 92 - 93 - 94 -

GO -

73 -

61 -

65

74 - 76 o 101. Toda;;

95 as demais emendas foram re,ieitadas. Devolvo, pois, os respectivos documentos. - A' Commissíio de Finanoas.
,Sr, 1• Secretario elo Senado - Communieo-vos para que
vos digneis de levat• ao conhecimento do Senado que a. Camara dos Deputados, ,em sessão nocturna de hoje, estudando
.us emcnçlas dessa qasa .do .Qongr.esso Nncjonªl ao projeet.Q ,que
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fixa a dcspeza do Ministerio du As·ricultura, Industria e Commm•cio para o exercício do 1923, deu o .seu assentimento ás
seguintes: ns. 1 - 2 - 3 - ll - 7 - 8 - 9 - 10 -

15- 16 - 17- 18 - 19 -· 20 - 21 - 22 - 23 - 25
- 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 -.:. 33 - 34 - 35 ,:_ 36
-· 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 46 - 49 - 52- 54 - 55 - 56 - 57 -- 58 - 61 ,........ 62 6~, tendo sido rejeitadas as de ns, 4 - 5 -. 11 12 - 13
- 14- 24- 26- 47- 48- 5.0 -. 51- 53_; 59- 60
- 63. Devolvo, pois, os documentos respectivos - A' Com-

missão de l!,inancas.
•
Sr. ·1• Secretario do Senado - Communico-vos, para que
vos digineis de levar ao conhecimento do Senado, que a CamaJ•a dos Deputados, em sessão nocturna de hoje, estudando
as emendas dessa Casa do Congresso Nacional ao projecto
que fixa ·a despeza do Ministet•io da Marinha para o exercicio de 1923, deu o sou assentimento ús seguintes: ns. 1 -

1

2 - 2 A - 3 - 4 - ll - 8 - 9 - 11 - 13 - 141 - 15
- 16- 17- 18- 19-20- 21-22- 23- 24-25
- 26 - 27 - 28 - 29 ~ 30 - 31 - 32 - 33 ;:_ 34 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41, tendo rejeitado as de
ns. 5 - 7 - 10 --· 12, Devolvo, pois, os respectivos
documentos. - A' Commissão de Finanças.
Rio do J anciro, 31 de dezembro de 1922.

Sr. 1• Secretario do Senado - Communico-vos, para que ·
vos digneis de levar ao conhecimento do Senado, que a Gamara dos Deputados, em sessão nocturna de hoje, estudando
as emendas dessa Casa do Congresso Nacional ao projecto
que fixa a dcspcza do Ministerio da. Guerra, para o exercício
de 1923; deu o seu assentimento ás seguintes: ns. · 1 ,...., 2 3 - 4 - 5 -· 6 - 7 - 9 - 10 - 11 -· 12 - 131- 19 20 - 22 - 27 - . 31 - 35 - 36 - 37 - 38 - 40 - 41 45. - 47 48 - 49 - 53 56 - 62 63 64 - 65 - 67 - 74 - 81 - 82- 87 - 90 - 92 e 96,
tendo sido rejeitadas as de ns. 8 - 14 - 15 - 16.- 17 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 28 - 29 -.30 - 32 - 33 34 - 39 - 42 - 43 - 44 - 46 - 50 - 51 - 52 54 - 55 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 66 - 68 - 69 - .
70 - 71 -- 72 - 73 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 -.
83 - 84 - 85 - 86 - 88 - 89 - 91 - 93 - 94 - 95 97 - 98 -· 99- 100- 101 - 102 e 103. Devolvo, pois, os
respectivos documentos. - A' Commissão qe Finanças.

flr. t• Secretario do Senado - Commumco-vos, para que
vos digneis de levar ao conhecimento do Senado, que a Gamara dos Deputados, em sessão nocturna de hoje, estudando
as emendas dessa Casa do Congresso Nacional ao projecto
que fixa- a despeza do Ministerio da ViaQiio. e Obras Publiças
para o excrcicJO de 1923, deu o seu assentimento ás segumtes: us. 1 .;._ 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 ~

12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24
- 25- 26- 27- 28- 30 - 31 -· 32- 34 ,_. 35 .;_ 36
37-38-39- 40- 41,..... 41 A- 43-46- 48-49-50
- 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -· 59 - 60
- 61 - 6" - 63 - 64 - 65 - 66 - 68 - 69 - 70 - 71
- 72 - 73- 74 - 75 - 77 - 78- 79 - 81 - 82 -. ~3
- 85 - 86 - 87 - 89 - 90 - 91 - 92 c 93, tendo reJeitado as de ns.. 13 --· 21 - 23 - 29 - 33 - ~2 - 44 45 - 47- 67- 76- 80- 84 ·Ç 8!1. Devol_vo, pots, os respe-

ct.ivos. documentos. -

A' Comm1ssao de Fmancas.

,...
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St:. i". Secretario do Senado - Communico-vos, para que
vos dJgncts do levar ao conhecimento do Senado que a aa~
mara dos Deputados, em sessão nocturna de hoje estudando
as en:wndas dessa Casa do Congresso Nacional ao projecto
q!le ftxa a despeza do Minis~eri'o da Fazenda para o exerci~
c10 de 1923, deu o seu assentimento ás seguintes de ns · 1 taclos, ó ele parecer que sejam mantidas as de ns 4 ,_: '12

13 -

14 -- 15 - 17 __: 18 -- 19- 2()- 21 -·22- 23 :::;
25 - 28 - 3() - 31 - .34 - 35 - 37 - 38 - 4() 4a - 44 -- H A - 45 - 40 - 5.í - 55 - 63 - 67 - 68
- 69 - 72 ~- 73 -· 78 - 83 e 84.
·
2ft -

••

. Todas as demais cmenqus foram. re,jeitadas. Devolvo,
pots, os documentos respectivos. - A' Commissão de FI~
nancas.

O Sr. 4" Secretario (servindo de 2") procede á leitura dos
seguintes
PARECERES
N. 469 -

1922

A Commissão de Finanoas, examinando as emendas ao orçamont.o da Agricultura rejeitadas Jleln Camara dos Depu~
f.ados é ele parecer que se.iam manti as as de ns, 4 - 12 13 - 14 -· 48 -·51 - 59 e 60..
·
Sala das Commissões, 31 de dezembro de 1922 - AlfredQ
Ellis, Presidente. - Lauro ltfiillel', - Justo Cltermont. Relal.ot•. - João Lyra. - Bernardo ,Jlonteiro. ~ Felipp_e
Schrnidt. - José Eusebio. -. Vespucio de Abreu. - Sampa.io
Col'1'8a. - A imprimir.

N.

-

1922

A Commissão de Financas, tendo examinado as 28 emenrlas qui\. no orçamento do· Interior, niío tiveram o assentimento da Camara, é de parecer que o Senado concorde com
o voto da Camara em relação ás de ns. H - 63 - 54 - 81
- 87 - 88 - 89 - 97 e 100, sendo, porém, mantidii!J as d&

ns.

~5- ~9-

50- 52- 57- 59- 62- 72- 75-

77 - 80 - 82 ·- 85 - 86 - 90- 91 - 96 - 98 e 102.
Sala das Commissões, 31 do dezembro de 1922. - Al(redo
Ellis, Presidente, ·- José Eitsebio, Relator. - Lauro Milllef •.
- Felippe Sc!Lmirlt. -João Lyra. - Ve.~pitcio. d~ Abreu. Just.o Chel•mont. - A imprimir.
N. 470- 1922

Das 85 emendas no areamento do
para 1923, approvndns pelo Senado, a
sentimento a 49, Lendo rejeitado as 30
- ::12 - 33 - 36 - 39 - 41 - 42 -

Minislcrio da Fazenda:
Camara deu o seu asde ns. 26 - 27 - 29
47 - 48 - ''9 - 50

-- 51 - 52 - 53 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62
- 64- (15 - 66 - 70 - 71 - 74 - 75 - 76 - 77 -

79 - 8() - 81 e 82.
.
A Commissiio ó de parecer que sejam mantidas as de nu.
meroe 27 - 32 .:.... 36 - 41 - 51 - 52 - 59 ,....- 60 ,...., 6o\ ,_

I
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W-70A-70D-70G-WD-WE-76-777!l A c 80, conformando-s O Senado com a rejeição do todas
as oulrns.
Sala das Commissões, 31 de dezembro elo 1922. - Altrecln
ElUs, Presidente. -.João L1!ra, Relator. - Lttu.1'o Jllüller. -

Felippe Schm.iclt. -

- A imprimir.

Sampaio

Corr~a.

-

Bii1'il.ardo Jllonteiro.

N. 471·- 19·22

.

Orçamento do Exterior.
. .
A Gomlllissão diJ Finanças, tendo examinado as emendas
rejeitadas jJillil Gamará dos Deputados, que são as de n. 16,
:17 e 21, 1l de parecer que o Senado se confot·mo com a rejeição daa ele ns. 16 e 21, o que recusa o seu assentimento íL
de n. 17.
Sala elas Sessões, 31 ele dezembro de 1922. - Alfreclo
Ellis, Presidente. - Bernm•llo. Jlfonteiro, Relator. - Sam1Jaio
Co·nêa. - li'elippe Schmidt. ·- Vespucio de Abreu. - Lam•o
illüller. - José Eusebio. - A imprimir.

Das 41 emenda~ approvàdas pelo Senado ao orçamento
ela.. Marinha, a Camara dos. Deputados deu o seu assentimento
a 37 dellas e i'i~ct1sou quatro, as do ns. 5, 7, 10 e 12.
A Gomrili.ssão· de FinanÇas do Sr.nnrlo, ehamada ·nova>ment.c a manifestar-se sobre b voto ela Gamara; é de parecer
que b Senado mantenha as emendas ns. 5 e 10 c acceitc o
voto qa Gamara ás de ns. 7ei2.
.
Sala das Gommissõcs, 3i de dezembro de 1922. - Al(1•edo
Ell·is, Presidente. - Felippe Schmidt, Helator. - Vespucio

cl!i Abreu. -.La!!!'O .Jllüller. -·.José Eusebio. MonteiJ;o. - StÍ1ii]li1io Co,•rt!a. - A Imprimir.

Bernm•rlo

d Sr. Presl~enie -- GortLini.íti a hora tio i:!iipt!tHcnl.c.

o Sr. Jetonyi11ô Montélril - Peco a palaVra.
O Sr. Preslílente-'rem a j)[tlúvra o nobre Senador.
O Sr. .i'eronymo Mbnteiro ( •) . - Sr. · Presidente rios illf.imos momontbs da presente sMAíio logishiLiva, tenho gt•andc
pczar em vir prender a attenção do Seriado com a minha palavra fraca e obscura (mio apoiados), levando cer.tnmcnte desprazer a cada um dos .meus nobres collegas, visto como bom
melhor empregado ~crià o seu .toh1po c outros mais campo• tentes o mais brilhantes viessem tratar, desta tribuna, do assi.!Jnpo que a dlle Ii1c traz.
i:Toiltom,' Sr. i)rcsirlentc, na nossa sessão riocl.urnn. tive
a ousadia ele vir pm·l.icipar ria rliscussão elo projecto sobre o
Banco emissor. E esta minha ousadia foi conl'cssacla logo no
iniciar a minlm oi•açiío nesta Casa, sulienlnmlq bem a sur-

(') N~o foi r•evlsto poio orador.·
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'preza coni que. o Senado recebeu a minha entrada cm debato
sobre ussumplo d() tamanha rclcvancia.
E' vazo nesla o .na outra Casa do Parlamento reservarse qualquer magno assumplo, quer do ordem financeira, quer
de ordem cconomicn, para as grandes competencias, as grandes illustrações no seio do cada um dos ramos do Poder Legislativo.
E isto, Sr. Presidente, commumento . ocorre, quando
não reservam para os membros da Commissão de Finanças,
para os emi~en.tes r!Jpr~sentante.~ que habitam regiões tão
elevadas, o direito, SI nao exclusiVo, ao menos preferencial,
para emittir as suas opiniões sobre taes assumptos. Causa
pasmo, Sr. Presidente, ó motivo de espanto, ver-se um dos
representantes, que não participa dessa elevada Commissão,
um dos representantes que não póde apparecer como autoridade, quer scientifica, quer teclmica, em assumptos do alta
·importancia social, tomar a palavra para trazer alvitres,
sug$estões, lembranças que possam . encaminhar a uma solucao mais segura os problemas em debate. A collaboração
deste é sempre, si não hostilizada, mal recebida, (llorque so
lhe não confere o direito de tomar parte em trabalhos de tal
magnitude.
.
Mas, Sr. Presidente, cu, que não me conformo absolutamente com uma situação dessa natureza, entendo que a nossa
ga-nos a collaborar em todos os assumptos ue alla ou de m!'ga-nos a collaborar em todos o s assumptos de alta ou de miníma importancia, a intervir em seus debates, trazendo, na
medida dos nossos conhecimentos, o concurso necessario para
a melhor. solução de cada um delles, eu, que assim a comprehendo, não como uma faculdade e a mim inherente, mas
como um dever a mim imposto, não só pelo mandato como
tambem pelas responsabilidnclcs que me assistem no exercicio desse cnr•go, eu me adeanto sempre para· intérvir, para
collaborar, para debater qualquer destes assumptos e problemas, quando trazidos ao tapete da discussão nesta Casa.
Eis al!i, Sr. Presidente, as razões pot• que, hontem, com
surpresa ~era!, conforme tive occasião de observar, estampada nos semblantes do cada um dos meus collegas, . eu me
apresentei na tribuna para participar do debate cm torno do
projecto sobre o banco emissor.
·
Esta observação que fiz ao iniciar. a :aessltci de honi.Clll
foi corroborada pelo gesto do .Senado recusando-me a palavra
para proseguir, na sessão de hoje, adduzinclo. as considerações
que vinha fazendo.
. Estn attitudo dos meus . honrados collegas tinha como
causa suppôr que a minha presenoa na tribuna trazia o pen'sa:ment.o occult.o de fazer obstrucção aos traLalhos ria Casa,
afim de evitar que a medida refer•ente ao banco emissor f,ivcsse solução.
Mesmo acreditando isso, Sr. Presidente, eu considero
que a alti l.uclo assumida para com migo não foi das mais clistinclas; ·outro poderia ser o processo empregado para evitar
o. obstrucção, mnxime tratando-se do obscuro collega (não
apoiados) que snbc i'ncilmcnto aLI cndcr n ponclcraçCies e soll~
cit.acües ele ordem superior, quando os a!Los interesses da nacão exigem uma transigcncia em sem beneficio.
• !\!as. Sr. Presidente, não devo continuar a repisar esto
ponto. E' um facto consummnrlo, ó um facto passado; apenas
o registro part\ que, de. outt•n vez, se mo não i'nco. a injustlcn

"
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ele acreditar que esle,ia sendo instrumento de paixões de ordem poliUca ou ele interesses inconfessaveis, ou de recommenda«;ões que possa ter recebido de terceiros, determinando
o ombaraco ao andamento dos nossos trabalhos. .
·
Feitas estas ligeiras ponderações, eu devo proseguir na
ordem do dia as consideracões que estava fazendo sobre a materia em debate, c me reservo para quando estiver em dia..
cussiio a medida . ( ;ltuito lw1n; m.u.ito bem.)
·
.. O Sr. Presidente - Cuntinún a hora destinada ao expe-

diente.

·

O Sr. João Lyra -· .Peço.a palaV!'a.
O Sr. Presidente - 'l'em a palavra o Sr ..João Lyra.

':

O Sr. João Lyra - Sr. Presidente, peco a V .. Ex. consulte o Senado sobre si concede urgencia para serem discutidos e votados immediatamente os pareceres da Commissilo
de Financas sobre as emendas rejeitadas pela Gamara dos
Deputados aos orçamentos da Fazenda e da Receita.

O Sr. Presidente - Sendo a· ma Leria Ol'çamcntaria, considerada pelo Rngiment.o de natm•cza urgente., o, Sr. Senador
Joiio Lyra requer prefercncia para os oroamentos da Receita
e da Fazenda.
Os Senhores que approvam o requerimento do Sr. Joilà
Lyrn queiram levantar-se. (Pausa.)
Foi approvada.
ORÇAMENTO DA RECE,tTA PARA 1923

Discussoo unica das emendas do Senado, rejeitadas pelá
Cama1•a dos Deputados á proposição n. 180, de 1922, orqo,ndo
a Receita Geral da Republica para o exercicio de 1923.
Encerrada.
S.ão mantidas as seguintes emendas ao orçamento da.
Receita, ns.: 3, 4, 8, 10, 12 e 44.
·
E' annunciada n. votação do emenda n. 80.
O · Sr. Tobias Monteiro (pelru ordem) - Sr. Presidente,
peço a .V. Ex. o obsequio de informar se esta emenda é a
relativa ao imposto ereado sobre a transmissão da propriel'ldo por vendas judiciaes.
. ··
· O SR. PRESIDENTE - E' relativa aos porteiros -dos auditorias.
O SR. LAURO MüLLER - Tem· parecer ·ravornvel. ·
0 SR .. TOBIAS MONTEIRO - Mas V. Ex., Sr. Presidente,
annunciou que o parecer é cont!l8rio. .
.
O Sn. PRESIDEN1'E - Eu me louvei na informação do iJ.
lustre SI'. Relator.
O Sn. JJAURo MüLLER - Foi um equivoco meu. A maioria da Commiss!!o mantem a emenda.

I
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. 0 Sn. TOUIAS. MONTEIRO - Perfeitamente. Mas, Sr, PreStdanteo, vou cxphcar ao. Se_n~do de que se trata. Até poucos
ann9s n;traz as vcnda.s Jl,ldiCiaes, eram feitas pelos officiaes
~e. JUStiça e ·pelo~ lmloetros escolhidos pelas partes c pelos
JUtzes, c até partwularmente.
C~·eio que. para seryir determinadas posso as, aspirantes
a cat!l'Os publico~ e a smecuras, foram crcados os Jogares de
portoiJ'Os de auqlf.orios, qu~ hoje já sobem ao numero de sete
c Ji\r9curou-se. Ltrat• ao.s J.Uizes a faculdade de darem a outros
9fli~tasc pubhcos o dtre!to de fazerem essas vendas. Mas a
.JustJoa reconheceu que Isso Cl'll um attentado ao direito de
propriedade, · impc~indo as pessoas de disporem livremente
ele seus bens. O Imposto de tl•ansferencia, .que já era de
ü,!l .%. será aggravado com outro de 12 1l2 % cveado pelo
proJecto, quando as vendas não forem realizadas pelo~ ·porteiros de auditor i os.
Chamo a especial at.tenção do Senado para este caso.
O Sr. Paulo de Frontiu ( •) - Sr. Presidente; nada tenho
a dizer ús considerações que acabam de ser feitas pelo hont'ado Senado!' pelo Rio Grande do Norte. Sómente sou obrigado a chamar a al.tonoão .de S. Ex. para um ponto, que póde
modificar a opinião rio Senado sobre este assumnto.
Não se lt'al.a ele impo~lo uern de 10 o/o e 2 ii~ o/o sobre A
porcentagem.
O Sn. TOBIAS MoNTEmo - Como está na Receita nüo ê
assim : depois foi apreilentada uma emenda considerada mais
tarde prejudieada,
O SR. IRJNEU MACHADo - Para as vendas judiciaes devem
funccionar os porteiros dos auditorias.
O SR. PAULO DE FnoNTJN - No avulso da Receita, distribuído hoje, consta a pa:Iavra "producto" e nos outros iba
"porcentagem do producto".
o. Sa. IJ\INEU MACUlADO - Para as vendas judiciaes aoceitas no caso de liquidação, massa fallida, etc., deve ser (J
porteiro do auditoria. Ha porteiros que não recebem cousa
alguma. Que fica entiio para elles '?
O Sn. PAULO DE FnoNTJN -" No avulso está effectivamento
para o producto.
O Sn. ToBIAS MONTEIRO - Para o producto da venda ou
arrematnoão; o que eleva muito o imposto.
O Sn, PAULO DE FnoNTIN- Mas· posso affirmnr a V. Ex.
que isso é um erro de impressão.
O Sn. ToBIAS MoNTEIRO - Mas é o que se está votandio.
0 811. PAtlf;O DE FRONTIN - Por isso é qu~ P.CCO Vania
para affirmar quo na emenda que se vae votar o tmposto é
sobre a porcentagem e não sobre o prodnclo, porque sobre o
prorlucto .seria um absurdo.
·
Foi csla exactamente, para tornar bem claro o objectivo
rla medida, n rnzüo por que solicitei a palavra. Desde que '9..
Cnmara manteve a sua emenda, é clnro quo votou de con-

( •) Não foi revisto pelo m•ndor.

formidadc com a retlaocão anteriormente apresentada. Nilo é
possível que se pudesse manter a emenda, dada a hypotheso do
.so interpretar como uma taxação de 10 % sobre o producto o
que iria elovar a Hl 0110 o/o o imposto oxisLcnte.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)
O Sr. Tobias Monteiro- Peco n palavra.
O Sr. Presidente--Tem a palavra o Sr. Tobias Monteiro .

.,

O Sr. Tobias Monteiro (*) -· Sr. Presidente, nós votamos

sobre o que se acha consignado no Diario do Corl(lresso o nos
impressos distribuídos na Casa. Informações de que esses
impressos estão errados nfio ·podem servir de base á nossa
dcllberacllo.
Nós vemos, na. realidnd.e, sob o titulo de "Imposto sobre a
renda", uma aggravacão do imposto de transmissão de propriedade, que níío podemos crear, pois tal tributo foi transferido pela Un'ião á Municipalidade do Districto Federal. ·
O Sn. IniNEU M·ACHADO- Apoiado.
O Sn. PAuLo DE FnoNTIN ...- Si fosse Isso, escaparia á
competencia da Uni1!o,
O Sn. INDIO DO BRASIL- Mas é preciso, absolutamente,
l1avcr um esclarecimento.
.
·
O Sn. •rom,\s MoNTEIRo- E' disto que se trata - nós
'cetamos deliberando sobre os impressos distribuídos.
Depois que os porteiros de auditorias chamaram n si a
arrematação de feitos, dos quaes os officiaes de justioa foram
privados, pendendo esse elemento que accresciia ás suaS\ parcas
vantagens, das quaes só tinham 2 % até 400$- jmmediatamente os porteiros de auditorias obtiveram a elevação dessa
porcen€ngem a a%. o que lhes dava a vantagem de 2 :!íOO$
sobre cada 100:000$000. Não satisfeitos com ·isso, conseguiram a elevaçüo de 5 % até 50 :000$ e mais 2 li.J %· da hi
at.ó 100 :000$, o que lhes dú a:250$, por 100 contos, ficando
..o~ officiaes de justica desprovidos das suas antigas vantagens.
O Sn. IniNEU MACHADO - Como ficarão lesados os pobre"
porteiros dos auditorias.
O Sn. ToBIAS MoNTEmo - Não süo pobres assim. Suo
pobres os officiaes de justion a quom so' lesou, creando-se
·esses cargos, ciuo são verdadeiras sinecuras. Além disso em
dois accórdãos a Côrte de Appellacão .ití ,iulgou inconstitucional essa dlsposlc!lo. Agora se crea esse subterfugio.: estabelecor-so um imposto, impropriamente ohnmado do rendu, sobt•e
a transmissão de propriedades, afim do forcar ns partos n
nccoitarem o monopol>io, a ncccitarem as vendas pelo3 POl'··
toiros de auditorias. Tira-se aos inventariantes, aos herdeiro~.
1a quem quer que se.ia interessado em venda ,judicial e tnmhem
. nos ,iuir.es a liberdade de owol\lCr o ofl'icial publico de sua
conflanca.
Chamo a attoncfio dos meus illustrcs collcgas pal.'a o seguinte: si a venda· fór realizada }JOio )lortciro do auclil.orio,
não hnverú imposto; nnas, si fór p01: ouLI:o official publico,
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·pngar-sc-á 12 % o/o, o quo elevará o onus da opcraci.io a
,19,1 o/o, si lho accrescentnrmos os G,G % municipues. '
O Sn. Ar,FnEno Er,r,rs -E' um escandalo.
'
0 Sfl. TOBIAS MONTEIRO - E' sobro isto que chamo a
·attencão do Senado. O Estudo cron limpos to para provêr tis
suas necessidades c não para assegurar vnntagena a quem
quer qM e,ejn. (Muito bem; muito bem.) ·
E' mantida a emenda n. ao ..
·c ·~i.ío igualmente mantidas as seguintes emendas: 8GJ 88

89

São re,ieitadas as demais emendas, em numero de 4, não
accei tas pe ln· Gamara.
.
O Sr. Presidente -

.Gamara dos Peputndos.

A proposici.ío vae ser devolvida á

ORÇAl\fENTO DA FAZENDA PARA 1923

·
Discussão urrica das cmertdns do Senado, rejeitadas. pela
Gamarn dos Deputados, á proposição n. iBO, de 1922, fixando
a despesa do Ministerio da Fazenda para o excrcicdo rlc ·1923.
Encerrad~., ·
O Sr. Presidente - Em bertcficio da ordem nas vota'ções, vou submetter á votncüo do Senado, ch1 primeiro Jogai',
as. emendas com parecer J'avoravel da Commissüo de F·inanoa~.
e depois as de parecer contrario.
.
.
•São, suecessivamente, mantidas as emamlas ns. 27, 32, !lO,
U, 51, 52, 59, 60, 70, 70 A, 70 B, 70

79 e 8'0.

.

c,

70 D, 70 E, 76. 77 I

Suo rejeitadas as demais emendas, não acccitas: pela Gut.nnril. dos Deputados.

O Sr. Presidente. "'- A proposiclio vne scP devolvida á

Gamara dos Deputados.

ORÇAMENTO DA VIAÇÃO PARA 1923

Discussão unica das cme.ndas do Senado, rejeitadas pela
Gamara elos Deputados, á proposiciio n, 178, de 1022, fixando
a dcs.pesa do Ministcrio da Via~o o Obras Publlcns para o
OXOJ'CiC·iO de i 023,
'
Encerrada.
O Sr. Presidente - O Sr. Scnadot· VDspucio de Ahrou
rcqueren prcferctlcia, ila votacrw, plü'a ns cmcnç!ns ao m•çamenf.o ·da Viacfio clcVolvlrJas peln Camaril. Os senhores qull
uppl'ovum ó t·éqtlcrlmenlo, qüeil•nm levantar-se.
l[oi npprovado.
Süo, successivame'nlo, mantidas todas as emendas nl1o
pela .Cumara ~os Deputados.

~cceitus
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O Sr. Presidente- A proposição vac ser rlovolvidu á

mnra dos Deputados.

O Sr. Bernardo Monteiro -

Ca~

Peço a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente -Tem a pnln.vra o honrado Senndot•.
O Sl'. Bernardo Monteiro (pela O!'dem) ..:.... Sr. Presidente,
roque iro n V. Ex. se digne consultor o Senado sobre si con.
cede prcl'erencia para a votação das emendas ao ore.n.mentd
do Exterior, devolvidas pela Camara.
.

O Sr. Presidente- Os senhores que approvom o reque.
l'imento que acaba de ser feito pelo Sr. Senador Bernardo
Monteiro, queiram levantar~se. (Pausa.)
J~oi npprovado,

OROAMENTO DO EXTERIOR PARA 1,923
Discussão unica das emendas do Senado. re,ieitadas pel·â
CnmaJ•a dos Deputados, á proposição que fixa a despesa do
Ministcr.io das. Relações FJxt.eriores para o exercício de 1923.
Encerrada.
E' mantida a emenda n. 17, .sendo re,ieitadas as demais
não ncccitna pela Oamnra dos Deputados.

o Sr. Presidente -A proposição vae ser devolvida á Ca·
marn dos Deputados.
.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Irineu Machado,
O Sr. Irineu Mach11do- Sr..Presidente, eu estou inscripto·,
mas combinei com u meu colJega e amigo, Sr. Jeronymo
Mont.eiro, que 8; Ex. faca uso da palavra e eu. falJnrei depois,
porque estou examinando as emendas da Guerra,
.Fnremo~ esta permuta com a devida ncquiesconc·ia do
V. Ex.

O Sr. Presidente-·Tem a palavra o Sr. Jeronymo Mon.

· te iro,

·
O Sr• .Teronymo Monteiro (*)-Sr. Presidente, reato as
consideracões que vinha ho.ntem fazendo a respeito da pro·
posição sobre a creação de .um banco emissor.
·:
Tive, hontem, oQccasião de mostrar o inconveniente que
existe nesta proposição, dando autorizacão ampla ao Governo
11ara resolver c decidir assumpto de tal magnitude, quando
esta attribuicão deve melhor ser exercida pelo Congresso Lo~
gislativo, instituindo~se todas as condições em que osta or~
gnniznçüo deve ser feita. Fale'i ainda e saliente·i bem, quanto
no que estabelece o art. 1•, lettra b; referi-me ao prejuízo·
que Roffre o Governo, transferindo ao Banco, pnrn pagamento
(•) Nilo foi reyisto

pele~

oz:ndór,
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do cou~ns, o deposito ouro, que constituo a unica resístcncin
. do nosso paiz. ·
Este prejuízo sóbe á cifra de cento e cinco mil contos
porque á taxa cambial actual, os dez milhões de .libras qu~
temo~ em deposito e que serão trans.feridos ao Banco do
.. Braszl em pagamento de contas ao Thesouro Naoional. ..
. O Sn. IRINEU MACI·~ADO - (_) Banco vae-sc chama~: « Banco
Pzchardo », systema remtegratlvo.
.
.
O Sn. JERONYMO MoNTEIRO- •• poderão produzir quatrocentos o cinco mil contos e deste grande stock valioso, facilmente apuravel em moeda corrente, vão se~: transfer;idos ao
Banco trezentos mil contos. Por conseguinte ha um prejuízo
para o Governo de cento e cinco mil contos. .
.• Mas não p_a~;:a ahi a raz~o e~ .9ue baseio a ·minha oppo.szçao á proposu;ao. Outras dzspos1çoes chamam-me a attonção
e me levam a combater a ma teria. .A!inda no art. i", na con.dição primeira, estabelece-se o prazo de dez annos pa1·n r;
resgate do papel moeda.
Temos em circulação, como hontem disse,' um milhão c
oitocentos mil contos1 cifra redonda, de papel moeda c rnu·is
quatrocentos mil contos da carteira de redesconto, produzindo
·um total de -seiscentos e tantos mil contos. Esta avultada
somma rleverá ser resgatada pelo Banco dentro do prazo de
dez annos.
·
.
Quer dizer, 200 mil contos por· anuo, o que significa um
alto absurdo, uma ;impossibilidade para as forcas daquelle estabelecimento.
O Banco do Brasil, Sr. Presidente, tem presentemente o
capital de 100 mil contos de róis o um passivo de um milhão
e 200 mil contos. Quer dizer que esse cap'it.al não offercce rc.sistencia alguma ás contas dos depositantes:. Esses só confiam
naquellc estabelecimento porque veem atraz delle a autoridade
do Governo para acudir em qualquer momento afflictivo, fazendo emi.s~ões e lhe dando recursos.
·
Pois bem, com este capital de 100 n1il contos de réis, diz
o projecto, o ~anco terá de apurar em seus. lucros uma quantia
superior a 30 mil contos de réis e só depo•is de apurada esta
quantia é que elle entrará para a constituição do fundo do
reserva com its sobras ou os excedentes das rendas, depois. do
excluídas essas duas cifras.
Ora, Sr. Presidente, não se póde comprehender que um .
estabelecimento de credito, tendo apenas, o capital de 100 mil
contos de réis, possa chegar ao fim do anno registra~do em
seus lucros quantia superior a 30 mil contos .de ré1s. I~ to
representa simplesmente um absurdo cm materm commel•cznl
c bancat•ia. E ó isto que o projecto estabelece sem ter ao menos
um pouco de consideraci'ío para com aquelles que acompanham
os actos da administração e podem verif-icar que ahi está consignada uma medid-a inteiramente absurda.
A condição segunda estabelece· que:
« Segunda - As emissões do Banco se1:ão reitas sobr.c
IM•tro metallico de ouro, á tax~ de 12 (doz.e) clmhezros po~ l}1ll
J•éis o sobro effeitos commer01aes que sat1s_fncam as condzcoes
l.'sl.ipulndas no contracto, sendo a parte ~u~o correspondente,
no mínimo, a um terço do valor da em1ssuo, salvo om caso

.

.

·~

de necessidade extrernà, reconhecido por decreto do Poder
Executivo, em que o Danco pagará ao Thesourci Nacional os
juros de 12 % (doze por cenw) ao anno sobre o excesso
emittido qu_o estiver em circu~acão .»
.
·
Vemos ahi, Sr, Presidente, que o l3anco pódo fazer cmis..sões baseadas no :fundo ouro, cm eí'ff~itos commerciaes c ainda
pódo fazei-as quando autorizadas por 1.1m decreto especial do
Poder Executivo. Chega o projecto -ao .seguinte resultado:
emissão com lastro metallico,. emissão sobre effiJitos commor..:
ciaes o emissão por mlllio simples do Danco autor~zado por
pecret.o do Poder: Executivo.
.
·
. · ·
O Sn.. SAMPAIO CoaallJA - V. Ex. dá licença para uni
aparte ? (Sion,al de assentimento do orado1•.) As emi~oes sobre
efi'eitos comme1;ciacs, estão dentro dos limites das emissões
sobre last.ro ouro, portanto, são uma c a mesma cousa.
O SR. JEROYNMO MoNTEIRo -Sr. PreSJidente diz o hon~
rado e illustre mestre Sanador pelo Districto Federal, que as
omissões sobre effeitos eornmereiaes estilo encravadas dentro
tdas emissões sobre lastro metaUicó.
Eu acceito a explicação, ma-S não ·altero o meu argumento, Ha. uma segu·oda .especie de enriss~o. aquella qu.e
·v.ilo .tem lastrg algum e que não tem .outro documento paz·.a
se basear sonao o decreto do Governo autorizando-o. · ·
Ahi, Sr. Pre~idontc, nós cllegani9iil a uma de duas. ·conclusões; ou esta emissão é feita para attender as necessidades
do Thesouro, e · então não teremos adeantado cousa alguma,
ou ella é feita para att.e.nder ás WJceS$Wac:les Ala praça. Si fôr
para nttender ás necessidades do Thesouro, nós vemos que
o Danco autoriza .o ;Banc.o .a em.fttir para ,si proprio e ainda
.oxigo que o ;Banc.o lhe pague juros d.e :12 o/o, o que é um
absurdo. Si é pa;ra ,Qttender a necessidades publicas, quaes
as garantias que pó,dem ser pff.e.re.cidas a ess.a cmiss.iio ·?.
,(Pau~a.)

·

· Si é· para attender ás necessidades. do commercio, a que
juro vae este banco .emprestar esse dinheiro emlttidoi si elle
paga ao Governo 12 % e tem de o confiar a~ ,Pilrticu ar exi.,.
gindo deste que lhe dê remuneração do cap1tal emprestado ~
Teremos como consequencla um ju"ro do usura. A medida, assi_m, .é completamente contra,producente.
O Sn. S.~MPAIO CoRRilJA- O Juro de J2 % deve ser como
é. no Reicll-Bank, um j1,1ro elevado, para impedir os excessos
da emissão, só .admiss·ivois em casos excepcionaes, em c~;~sos
ào necessidade .extrema, AJomo definem a proposição e p
proprio substitU:tivo, em casos de ,commocão .o.u conflagração,
em crises accentuadissimas do erario, conhecidas e· procla-.
madas publicamente por um decreto do Poder Executivo.,
(J Banco tem .então autor~acão par.a .emittir com os juro~
de f2 %,
O SR. JmnoNYMO :Mo"NTEIRÕ- .O :::iparte com que me honra
.o mestre ominento., .
{) Sn. SAMPAio ·CoRRJl:.\ - Me$tre, é bondade de V. Ex •1
O Sn. J Ji1RONY;MO MoNTEIRO - Rendo homenagem a quem
a merece. O .aparte com q\te me honra o _emine~te mee.tro,
deixa de pé o ·meu argumento, o ó que si essa em1ss!ío auto"
i').zad;1.. po!Q .QQYer.!l.Q ·ª~ g_eªtinl! a geoeª~üªage dQ ~g!lSQU.~Oa

,.
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nós temo's o Governo autorizando o Banco a fazer em1ssuo
e ·exigindo qufl o Banco. lhe pague po~ isso mesmo um juro
do 1~ %.•,·
O SR. SA'lltPAIO CoRRIM - São. <Jfi'«~itos1 puramente com:..,
meroiaes.
,
O SR. JERONYMo MoNTlliRO- Diz o projecto: « Salvo em
casos de necessidade extrema, reconhecida pelo Poder Exc·
cutívo, caso esse cm que o Banco pagará os juros de :12 %.,
Estou argumen~ando com a prop.ria lettr!J. do projecto.,
O Sn. SAMPAIO ConnfrA - V. Ex. ·argumenta com a pro·
posição ? Está bem clara a restrícçilo.
. ·
0 Sn, JERONYM·O. MONTEIRO - Eu acho que não está
claro.
O Sn. SAMPAIO CoRRll:A- O saldo restringe em geral.
O Sn. SAMPAIO Connl1:A- Restringe as emissões em geral,
O Sn. JERONYMO M·ONTEIRO - As emissões :POdem ser
sobre lastro metallico e· sobre .effeitos commerciaes. São as
duas hypotheses, Agora, porém, podem set· ainda por act(\
do Governo.
O Sn. SAMPAIO Connll:A - Na parte de effeitos commerciaes.
.P.:.•··.... .
•
O Sn. JERONYMO MoNTElRO-:.:.:: Então, acceito a e:.plicacãd.
de V. Ex. para chegar â conclusão seguinte: que esta mo·
· dida é, sob todos (IS pontos, oontraproducente. Teremos um
banco _fazendo emissões especiaes por autorização do Governo
e esse dinheiro .se destinará a ser oollocado no commercio .,
Mas a que juros a operação $e realizará.? ·
·
P SR.. SA'tdPAIO CoWA- Sómente em caso de necessí..
da de extrema.
O Sn. JER.ONYMo MoNTEIRO - Mesmo em um caso do
ne~essidade ext~ema, dever.ia se~ estipulado meticulosamente,.,
O Sn. ·SaMPAio ·CoRRIM- Permil.ta-me V. Ex. um aparte,
Esta restricção, que é clara, consta de todos os bancos:· emis ..
soros. Estes, não podem em ittir, além do limite fixado, si não
em casos excepc·ionaes. E o freio para que sejam realizadaa
tacs operações é a cons,ignacão de um juro alto.
O Sn. JER.ONYMO MoNTEIRO- v. Ex. está me forcando
a antecipar, a precipitar uma consideração que eu deseja.l•ia
fazer mais tarde •.
Observámos, por occasião da gue~ra que essas emis~ões
excepcionalmente, são fe'ita~. Assjm, no Banco de Franca,
por ordem do Governo, ass1m, no _Banco da Inglaterra, onde
ha pouco, si fez uma emissito nessas condições, mas por mo·
tivos oxcepcionalissimos, em :virtude da conflagracão européa.
O Sn. SAMPAIO CoRall:A - Exactamente, só por mot.ivos
excepcionaes.
O Sn. JEnoNY:Mo MoNTEIRO - Devemos precaver os 'in·
teresses do Thesouro e estabelecer uma prescripção bem cl·ara1
bem incisiva, de modo que fique patente que o. Governo s~
poderá lancat: mão. ,ctess.as emi~slí~Si especiaes pqr decr,etQ ~~
~"'\»
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Executivo, quando eo verWcasse uma dessas concticões, como
calamida_de.J?ublica, conflagração, ou outl•o qualquer motivo
cxtruordmarw, que levasse o Governo a essa medida extrema.
O Sn; SAMPAIO Connll:A - Acredite V; Ex. que o meu
proposito é restringir esses casos c cereal-os das maiores
garantias. A proposição vinda da Camara dos Deputados
admittiu que .a emissíi_o além do limito estabelecido fosse feita
cm caso de necessidade extrema, mediante autorização do
Poder Executivo. Não seria o conveniente. Assim, o sub~ti
tutivo exige que a necessidade extrema seja assignalada .por
um decreto do Poder Executivo. Isso torna publico o acto.
A definição, a caracterização de·ssa neccssidado extrema não
póde permánecer secreta, porque não sabemos o que poderia
determinar u necessidade extrema.
O Sn. JERONYMO M()NTEino - E' exactamente esses que
se podem prestar a interpretações de toda a ordem; E'
justamente ·contra isso que me .insurjo.
·
_
O Sn. SAMPAIO Connll:A - Essas disposições de necessidade extrema, constam da legislação de todos os paizes sobre
bancos emissores. Em nenhum delles se determinam as hypotheses .precisamente.
0 Sn. JERONYMO MONTEIRO - Mas. OS outros paizes teem
a sua legislação muito melhor assentada do que o nosso.
Somos muito atrazados. Estamos em um periodo de civilização em que precisamos de leis que sejam claras, incisivas.
Mesmo assim, a cada passo esbarramos com um escandalo, tropeçamos nelles, vendo rasgar-se a Consti tuicão, a
nossa magna lei e aS! mais importantes disposições legislativas
do paiz.
0 SR, SAMPAIO CORRll:A - Por ahi, V; Ex. chegaria a
· provar o contrar,io do que deseja. Si a Constituição é rasgada
mesmo ~ess·es casos .•.
o Sn. JERONYMo MoNTEIRO - Por isso mesmo, devemos
v·otar leis que não se prestem .~tbsoluiàmento a interpretações
diversas. E' nesse sentido que faço as minhas observações,
·pedindo perdão ao meu eminente amigo e mestre ...
0 SR. SAMPAIO CORRll:A - V. Ex. assim me obriga a .não .
. dar mais apartes.
.
O SR. JERONYMO MoNTEIRo- .•. por ·divergir de S. Ex.
O SR. SAMPAIO CoRnll:A - V. Ex: está discutindo o assumpto .com grande autoridade.
·
0 SI\, .TEHONYMO MONTEIRO- Mas penso que, por muito
obscuro que seja, acredito que o nobre representante ·do Districto Federal me dá permissão para que ou possa manifestar
o meu modo de pensar.
o SR. SAMPAIO ConRJl:A - Reconheço a autoridade de
V. Ex. para tratar deste assumpto. .
·
O SR. JERONYMo MONTEIRO -.Vol'tare.i a tratar, Sr. Pr~
sidont.e, (le um ponto ~c .que mo oc~upm .h,ont~m o que na?
ficou bn~Lanle. esclareCido: o da cond1cuo pr1men·a do art. 1 ,
que diz que 9 Banco contractará com o Governo a regulamen-

".
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da faculdade emissora, cessando onLão para o 'fhesouro
Nacional o direito do emittir papel moeda durante o prazo do
contracto, o qual será de 10 annos..
Não mo posso, Sr. Presidente, conformar com esse dispo~iLivo. Julgo-o obscuro, Ou o prazo de 10 annos do contracto
refere-se ao direito do Governo emittir, ou a emissão feita
pelo Banco, que cessará depois do 10 annos, ou então ao
pmzo da exiswncia do Banco em1ssor.
Não posso oompr_ehendeL' que se ostabcli;Jca um p1•a:w do ·
1o annos para um trabalho dessa natureza.
O SR. SAMPAIO COMÊA - .A missão confiada ao Banco
fl'<uwez sempre fo.i objecto de contracto de refurnm; é selll!Jl'U
1ufurma e l'eforma sempre de 10 annos. llontracto dessa
o1·dum não póde ser feito senão po1: determinado prazo,
· O SR. Jllf\ONtMO l.\'IoNTEIRO - Acccito. a explicação de
V. Ex. Já conhecia esse systema adoptado pelo Banco Irancez,
mas, como tive occusião, ha pouco, !le d1zer, PI'efiro que a
proposi~ão estabeleca a faculdade do prorogacão do contncto,
para não ficar o Banco exposto a não ter a L'enovação do seu
cunLracto e sujeito a preju1zo incalculavel nas conta~ a pi'estar
aos seus accionistas, que não podem ficar s.em elias.
Estou de accõrdo com o nobre Senador, mas apenas rcu~Io rleixar os accionistas, os que teem seus i'llcursos depositados no .tlanco do Brasil, arriscados a, no fim do período ver
cessada~ essas vantagens.
.
Pr·oporia eiJ,tiio que desde já ficassem com dü·eito estabelecido de ser pl'orogado.
Ainda no art. 1", condição 3', n. I, outra duvida surge
ao meu espii:ito. Dispõe-se ahi que os lucros . do· Banco,
ucpo1~ de ueduzidos 1ü % para fundo de l'Cserva. e os dlviuunuo~ ·que forem devidos ás acções, limitados estes ao maXIUIO de 20 o/o ao anuo •. , »
·
Quer dizer que· logo que o fundo de re~crva do Banco
tenha attingido a impol'taucia de cem mil contos, inic.iará o
uwsmo .tlanco .o l'esgate de papel moeda do 'l'hcsour·o, emprog·auelo !l{'Ssa operagãQ os elementos seguintes: Os lucros do
.uauco, elepois de deduaidos 10 .% para rundo de rcse1:va o os
Liivideudos que :Corem devldos ás acções, limitados estes ao
lllllXÍlllO de 20 %, .
.
:
::labemos, como já tive occasião ·de dizei' ha pouco, que
o capital do Banco é cem mil contos. O Banco, com este
capiLal, .precisa fazer, pai' obrigação conLI·actual, o resgate do
papel moeda. em circulação. Para este resgate elle tem o
devei: de a1:recadar renda do seu movimento. Diz o projecto
que r.lle deverá applicar para esse resgate i1S x·endas que solH'arern, os lucros que sobrarem dos iO o/o I·elirados par:a fundo
de resgate e dos dividendos que forem devidos ás acções ató'
o maximo de 20 .o/o •
Pet·gunto, o pergunto de bOa fé, quaes os r·euursos quo
podem sobra~: ao Banco, depois de deduzida esta percentagem,
i!O o/o ~obre os seus lucros ?
·
Qual o Banco quo, tendo um capital de cem ·mil contos,
cb~ga ao fim do exeroioio financeiro registrando lucros de
.ao mil contos,?
·
·
Eu não conheço um só estabelecimento nestas condições.
nem o proprio Banco do Brasil que é apontado, aliás com
S. -Vol. ~I
30
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·Jnuilu aecrlu, J1Clo nobre Depu ludo por S. Paulo, nuLO!' do
vrojedo, cu mo Ulll J3auco prospcrissimo. Nem este poderú
l'(!g'tstrat• uo::; seus luct•os, uctuulmenle, tendu resultados phallb~l.icos, com os favores de que g·ozam, conseguidos pelu noYel'llo Fmleral, nem o Baueo púde registrat· lucro:> supet•iot·c;;
a ·so %. Ent.retanto, diz o projecto que sú detlois de retirado-;
30 o/o é que se applicarú o lucro elo JJanco no resgate do
llapcl moeda. Quer dizer que já mais dessa verba virít um s•l
.vinl.cm para o resgate de papel monda.
Mas o nobre autor do substitutivo, o eJ!linenle Senador
pelo Dislrieto Federal, não restringiu a esta vcrlJa os recursos deslinados ao re.sgate de papel moeda, Foi mais longe.
Diz o n. 2 qur: lambem serão applicadas no resgate de papel
moeda a importancia dos dividendos que couberem ít:~ acções
do Banco, pel'lcncentcs ao 'rllCsouro Nacional, e mais os recursos que foram annualmculc consignados pelo Congresso
Nacional nas leis de Oruamcnlo cm im.porlancm pelo menos
L'gual á Jlarl.c dos lucros do Banco levada á conta CSJlecial dt:
garantia e conversão, no am1o anterior, emquanto não ror ul·limado o resgate de papel moeda do 'l'hesourp cm circulaçãn
a lé esta data.
Aqui está uma dispo·sicüo que parece súmeuto destinada
a· nrnHt!.' cH'eilo.
O uo!Jre reprcs(mtuntc de S. Paulo, cujo nome cu'm
admiL·twão c respeito declino, St'. Cincinalo Braga, no bello
t)studo que fez ela nossa situação financeira, com.igna que
o no~so ·paiz é o dos deJ'iC'its crescentes, constantes. Desde
que vivr.mos no regímen actual, verificando de{ic'its cm lodos
o~ orçamentos dos exercicios financeiros. Ha apenas t1ma
tJJ;cepc;ão cm lodos os períodos governa li vos e csi a excepção
S. Ex. salienta, é a que fez u saudoso conselheiro Rodrigues·
.\lve.s, nnre~enlnmlo no seu qualrifmnio o encerra meu lo das
contas dê .cada cxecciciu com um pequeno saldo. Os: domai:;
P;;crcit:ios tccm sido encerrados scmtlrc com de["icils c dentre
ol'Jc:; subresac o i.lo Governo findo que o encerrou com um
tiliJlC!'ior a um milhão c duzentos mil contos.
!lois bem, si é um paiz ele de{ic'its aqucllc em que viYemos, como so púde estabelecer que desse cle{'ieit se tire rccur~o~. pura o resgate do papel-moeda ? 1
No mmo. presente o alarme feito por diversos representantes da NntJÍÍO, ít frente dos quaes está o nobre Deputado .·
por i:!. Paulo, 1;clator do orunmento na Cnmam, é cxlmord imu·i·o, é ll!l pasmar.
'l'oclos dizem que estamos de. J'inançns at't·uinmlas1 qu•l
pt•ccisamos . armar o Thesouro com t•ccm•sos, que .proci:mmos
,cortar certo nas despesas, a começar pelo bode éxpiatol'io,
QLW é u J'unccionario publico e que precisamos, finalmente,
ot•ganiznt· u noE•sn. vida l'inaneeim;
illas, si não hn rec'tn:sos, como 6 que vem estes mesmo
Coug'l'e~so, que votou medidas tendentes n csto mesmo objcclivu, ~omu lÍ que este mesmo· Congres-so vem votar uma lei,
e:,la!Jelccondo. que o Gov(lruo providenciará, por intcrmedio
do banco emJsSOJ', o r:esg·tl:Lo do papel-moeda, dando a cslc
banco us ~obras ou os recursos que fo~;cm yolados uns leis
lic orçamento de cada anno.
'
Onde os Lã o estes r.~cm:so~ .?

.,,
I

I

•

,
I
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E~lnmo::; Jcg·islandu purrcntm·a JlU!'U um pai?. do unallJl!alJolos, que não sabe traduzir os dispositivos da lei ?
l~stflmos legislando de bôa fé ou queremos apcnafl fazer
uma enscenacão para cmhair a bôa J'<i elo, publico ~
Eu núo comprchendo, Sr. Presidente, e nestas ~ondi1•ões
não podendo de modo nenhum dar uma inLcrprettwão razo.avci
a esse dispositivo, opponllo-me lenazm~nle ao l)ro:icclo. ·
.I:la tnmhcn;t um outro ponto que nao posso deixar ticm
um cornm<ml.arlo.
Diz o art. 1", condição VI:
«Para occoi·rct• á untecipacfto da receita lla União abri ri\
o Banco ao 1'hesouro em cada mmu, um crediLo cm conta·
correnlr. nt.é o maximo da quarta parlo da receita orr)ada para
esse UllllO, conta que está liquidada denlt•o do exerci cio."
rur·so:; Jllll':t o resgate do papel-moeda ? I
Sabemos, Sr. Presidente, que o capital <lo Banco é Jo
com mil contos. A receita do paiz é, approxhnadamentc, di!
800 m'il coutos. O Banco, portanto, lerá de conservar aberto
pm·a o Thesouro um credito da quarta parle da sua .i·cceita.
Ora, sendo a receita de 800 elle tcrtí ele conservar para o Govet·no um credito de 200 mil contos, ou quasi o valor• que
cllc recebe actualmente na entrega dos 10 wilhõcs de lilmn
esterlinas.
; ..•.; ·'i'' .•\;!,~:
Sendo o capital elo Banco de 100 mil contos c tendo umu
rc~. erva de 1. 600.000 contos, onde poderá encontrar recursos
para fazer i'acr, aos seus compromissos e s·nrantir os seus
.accionistas, so tem de conservar aberto para o Governo um
crodi lo rio 200 mil contos durante o cxercicio ?
lEsses 200 ~nil contos não absorverúo o Cll:pitul da Banco ?
Qual a garantiu .dos seus depositantes c dos son.; acciulli:;las ?
Não comprehcndo, ro11ilo, como se possa fazc1: uma opcraçfw des,.•a natureza 1
Sr. Pt·e5iclentc, acabo do ser informado do que estão
sobre a nwsa alguns orçamentos. Não quero mais uma vez sct•
taxado de ohstruccionista. Estou apenas clcsempenl!ando, aliás
com mn ita dit'i'iculdade (não apoiados), porque niio tenho o
llabilo dtt lt•ibuna, um dever que, vejo, me é .impoôto no momonto presente. Mas, Sr. Presidente,_cst.ando ~obro a m~sa
essas ·lJl'OPOsições, que reclamam votaçao tmnJechata, rcque1ro
a V. Ex. que se digne consultar ao Senado sobre se _cqncelio
urgcucía pam a votw.:üo desse<> or1;nmenlos, sem prOJU!lü llo
dil•cilo que me ·cabe de ustw llu palavra ~10. mo monto opporluno.
O Sn. PIU~SIDJJN~'ll- V. Ex. reqücr q, adiamento da cliscussüo ela mnlcria cm· debute para votuçno dos orl:amculoo ?
ü St!. JEilONY!IIO 1\IoNTEmo- Sim, senhor.

O Sr. Presidente - Os scnlwrc;; que tlJlPl'OVam o requcrimonlo do S.r·. Jcronymo 1\I·onteiro, queit·am lonuJtur-so .
.(llama. )
Foi approvado.
O Sr. Lopes

~onçalvos-

Peco

a pnlayra

}lOla 'prdom.
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O Sr. Presidente -Tem a palavra o ·uollre Senador. ·
:,_-o; O Sr.. Lopes Gonçalves (pela 01•dem) - Sr. PrcsidonLo,
estando incluido na ordem dà dia a 3• discussão da proposicüu da Cumnra dos Deputados n. 187, ·do 1922, que manda
pag·ur a Amazon Steam Navigation Co., as dividas do Governo,
venho requerer a V. Ex., cm nome dus bancadas do Pará o
tlu Amuwnas, que consulte ao Senado sobre si concedo proJ'erencia para a discussão e votação immediutu dessa propotiil;ão cm ultimo turno.
·
O Sn .. I'BESIDENTE- Intel'l'ompida a discus•são do projecto
convcl'lcmlo o Banco do Brasil :em banco emissor, por deliberação do Senado, não tendo .sido feito nenhum requerimento
ainda sobre os. orcament.os devolvidos da Camura, vou submellcr a votos o requerhnnto do nobre Senádor pela Amazonas, Sr. Lopes Gonçalves.
.
·
Os senhores que· Dipprovam o requerimento de prcferencia
vara a proposição n. 187, do 1922, queiram levantar-se.,
(l'CIUSa,)

.

.

.

.

·-;.t.

·

Foi approvado .. ·
NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA

3• discussão da. proposição da Camara dos Deputados

n. 187, do 1!122, que abre ·um credito de 391:316$, para pa-

gamento a '.Phe Amazon River Steam Navigation Uompany,
Limitcd, e a contractar o serviço da navegação na Amazonia ..
Approvada, :vae á sancção.
O Sr. José Euzehio- Peco a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente-Tem a palavra o Sr. José EuzebiO,

O Sr. José .Euzehio (pela 01•dem) - Sr. Presidente, ro. quoil·o a V. Ex. que consulte no Senado sobre se concede
prcf'oroncia pai·a discussão e votação immediatas da propotiição da. Camara doSl Deputados n. 127, de 1922, ·com parecer
Javoravel da Commissão de l!'inancas ..

O sr: Presidente- Os senhores que approvam o reque~
rimonto do Sr. José Euzebio queira:m levantar-se. (Pausa.).
Foi approvado.
FAVORES A MUTIJ.ADOS MILITARl!S
•· ......... 1

3' discussão da proposicão da Camai'a dos Deputados

n. 127, do 1922, que dispõe sobro a reforma dos militares
que se invalidaram para o .SOl'vico activo na defesa da ordom
legal.

...... . · ;, -'· :...
.· ,.
O Sr. José Euzehio- Poço a palavra 'pela 'ordem.

O Sr. Presidente- Tem a palavra

o honrado

Senador.

1
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O Sr. José Euzebio (llela ordem) -Sr. Presidente, peco
Ex. que consulte o Senado sobre se concede urgencia
para a vot.nci'io das emendas ao Orcamento do Interior, rcmr.Uidas pela Cnmnra.
(ConsÚltarlo, o Senado concede a ur(len·,cia.)

n V.

ORÇAMENTO DO INTERIOR

Discussão unica das emendas do Senado á proposição dn
Cnmarn dos Deputados n. 17 4, de 1922, fixando a despesa do
Ministerio da Justiça e Negocias Interioref. para o exercício
do 1928.
Encerrada·.
' ' ' ..

I

'

.

•

.

São successivamente mantidas ns Amonrl(ls ns. 45, Ml, 50,
52, 57. 59,. 62, 63, 72, 75, 77, 80, 82, 85, 86, 90, 91' 96, 98.

!)9

f)

102.

.

São rejeitadas as demais emendas não awiitas pela Ca0 Sr. Presidente- A proposição vae ser devolvida á Ca-

mnra dos Deputados,

..·
•..

.,
'

'·

·- ·•'
··~-~·

·

O Sr. Justo Chermont- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente -Tem a palavra o honrado Senador.
O Sr. Justo Chermont (pelá ordem)- Sr. Presidente, rfl-

. quoiro a V. Ex. consulte o·Senado sobre si concedo urgencia
para n votncão das emendas reJeitadas pela Camnrri c mantidas pelo Senado.
·
.
O Sr. Presidente- O Sr. Justo Chermont t•equer prefP.rencia para a votação das emendas ao oroamr.nto dn Agricultura. devolvidas pela Gamara.
·
Os senhores que concedem n urgenein, queiram se levant.nr. (Pausa.)
Foi conoedfda.

ORÇAMENTO DA AGRICUmURA

Disr.ussão unica 4as emendas do Senado, re.ieHndas pela
Camm·a dos Deputado's á proposicão n. 178, rle 1922, fixando
a despesa rlo Ministerio da Vincão .c Ohrns .Publicas para o
·
exercício de 1923.
Encerrada,
São mantidas, successivamente, as ~eguinteR emenllá!i
ns. 4, 12, 13, 14, 48, 50, 51, 59 e 60.
são rejeitadas ns demais emendas não necoitas pela flnmnra.

o Sr. Presidente -.,. A proposi1;!1o vno ser devolvida á Ca. mar a doi:' Deputados.

,·, !

.-,.

:.

·..

.. ~·:
·.. ~

.,;..·'•' .

.. ·,,

....
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O Sr. Felippe Scllmidt -

Peco n pnlav,•n 110!a Oi'rlem.

O Sr. Presidente -- Trm a palavl'a o R1·. Fel illPQ So!imidt,
O Sr. Felippe Sclunidt (jlcla ortlmn) J'CtlllOI' n ohtom lll'Cfcrr.ncia para inFnrclinl.a r!isrus.siio c v•.-l.urfi.o rias emendas
rlc\'ol,vidas pela Camal'll, rclatims :10 or~m,;'nl.o da MnJ•inha.,
Lr.nsultnclo, o f:;onarlo cnncrcl~ a lll'g'l'llcia requerida.
(; ,.

~

..,
OHÇAMENTO DA 1\TAHINHA

Di~cn;;são unica das rmenr/a~ 'rio Rermr.ln, rr.iri/.arlas polf\
Cmna1•a rios Drpn,l.arlo~, :í pl'opo.siçiin n. 1~1. rir :'!~22, fixando
u r/p;;pcm rio MmJslcrw da Marmha pura o cxcrcww de 1913 •.
E.nrol'l'ada.

Riio man/.idas as emendas ns. ti o '10.
Siin manlirlas as demais rmrnrln:; niin
n;orn.

ncc~:Mns

pela Ca-

O Sr. Presidente ·- A JH'nposi(;:io var. ;wr dovnlvirJa
Gamara dos Deputados.
O Sr. Irineu Machado \.

O Sr. Presidente -

:í,

.Pr.ço a palavra pnln ordem.

Trm a palavra o. honrnrln Son:Hlnr,

O Sr. Irineu Machado (Jlcla. ordem.) J'oqncJ' r. ohtcm preJ'r>rrncia pnJ'n n immcdial.a rli~cu~,;ii•J o votar;iio das emendas
dr\'01\'i·dns 'pela Gamara, rrlal.iYas ao Orçamento ela Guerra,
Gonsu!Lado. o Srnaclo approm o l'CtltJCrimrn/o,
ORÇAii!EN1'0 DA GT.JE!\RA
DiscuR,;iio unica das cmcnda,s do Senado, ro,icit.adns pela
Cnmura dos Depu ta dos, á proposiçã<? que fixa a deSJlfl?.a d~
l\Iinist.erio ela Guerra pura o excrcir.Jo do 1023.
!E!ncorrada.
São, succcssivamcntc, mantidas ns srguin/.c,;;
ns. H, iil, iG, 21, 21, 25, 28, 29, 32, 33,
I, :l, H, 16, 50, 51, 5.\, !ítí, 5R, 50, .H; GG,
70, 7'1, 72, 73, 75, 7(), 77, 78, 79, . 80,
SA, 80, 01, !)3, 0.\, 95,

\18, 0!1,

emendas
34,
G8,

83,
iOO, Hl\2 o 103,

42o
69;

85,

São rejcilaclns as demais emendas não acccilas pela ca..
mnra..
O Sr. P·11esidente Cumara do;; Dc]m ln dos.

A JH'oposiçiio vnr1 ser rlcvolyicla á'

o Sr. Sampaio Corrôa - Pro;o n pnla\'l'a, pela ordem.
O Sr. PresitlC<JJto -

Trm a palawa o honrado Senador.

I!'

I
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O Sr. Sampaio Corrêa (jJCln m•dam) __, Sr. Prcsidc'n~.r.,
estando sobre n nwsn. n proposição da Camm~a dos Dcpnlndos
ns. ·lOS c JG!l, mn ulltmo l.urno, prço a V. Ex. consull.e o Sr.nado si concedo ul'gencin. para qnc csl.as pt•oposi~Jõrs ,;;r.jam
rii.'"~iilirlns c vol.arlns immccliatamr.nlr..
O ~r. Presidente - O Scna•rlo acaba de onvil•. o requerimcnlo formulado pelo Sr. Sampaio Corrôa. Os srnhorr.,s que
o npprovam, qtH1ÍI'n.m lrvanlar-sr. (l'n.usrr.)
J!'oi ap[WOYUclO,

PROl\IOÇ,\0

DE MAC:HIN!ST;\!'\ DA ;\Rl\'[,111.\

3" rliscu~sã{l, ria propnsirãn da Gamara rios Deputados nnmm·o IOR rir '1021, que "'Jispõr. sohrr a promocã.o elos acl.uae~
· RtlgTmrlos 'tcnr.ntrs n,iúdanl.cs de machinisla.s c 'rlú outms provlrl•'tJCia;;.
Appron!la, v:w :'t sancção.
C:REDI'I'O PARA 1:.'-IDEMNIZA()ÃO

3' di"cnssão da propo~ição. ria Cnmnra elos Dcp\]tnclos ~u
·rnr.t·o HlO. do 1022, qno nul.oJ•tza a. nhrl'illl'a de nm crcdtto
clr O:0011$ pm•a pag·amenln aoR hcmlrit•os de .João Hodt•igue~
. rln Crm, peJa dcsam'O[Wiação frila para a ronslrncçfio lln F.slm,da dr .l'rt•t•o Tiá1hc'' a Pt•npri:\.
Apprnynda, .vnr. :\ sancçfio.

O S1·. A. Azeredo·- Prço a palavra, pela ordem,
O Sr. Presidente-- •rrm a IJUia\'l'a n Sr. A. Azorcrlo.

O Sr. A. Azeredo (pela. ol'rlP.m.) -· St•. Presjdrnf.r,, pedi
a palavra para t•nqncrcr a V. J~x. consull.r o Sena rio soht•n
si nfto acha ronwnir.nlr, ttmn, wz qno rsl.nmos drpcmdündo elo
vnlo !ln Gamara, lrrnnlat· a srssfio e> ronvocar outra pnm ns
15 horas.
·
O Sr. Presidente - Os sr.il horr.s rpH' apprm·nm o l'C\fJUerimr.nlo qur acn,ba dr srr fPilo, qnrirnm lrvanlar-sr.. (Pnu.sn,)
Foi apprnvndo.

O Sr. Presidenta- Pal'n !'Of!C'm rln din drHsa srssiio PX!J•norrlinnria rlr.signn as srg·uinlrs mn·lrt•ia~•:
3" rliscmsüo rln Jll'npr.siçfio iln Gamara rios D•'tmlnrlos
que lt·nnsl'nt•mn o Banco do Ht·asil rm inslilnlo rmissor rir
papcl-mnrrln. nn paiz (com. Jl!II'P•'t'l' r/11 Cmnnl'issrin r/,• F'innn(·as,
11/{l'l'l'f'tnlrlo ·um suhslilu/iJ)il);

2" rli;<cnssfin da JH'np'11sic•fin ria r.amat•a rins Drpularlos
n. 1St do 1022. ,f'[llf' aiii'IÍ um !'J'Niiln r;;prrial clr~ r7ili~
1 ..~!lli :li00$8Gt.. paprl. ,. n:000$, nttl'fl, pat·n png·nmrnlo rln rli\'icln~ ciP r,xPJ'rieios l'inrln.~ (illl'luir/a Sl'lll JIIIJ'PrPI', •·,·a~-·1•i" do
ort. 12fll/o /ll'ftilnr•ntu) .:
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discussão da propos1oao da CamaFa dos Deputados
autoriza a abertura de um credito de 165 :278$996, supJllemcnt.ar á verba 12" elo orçamento vigente, para pagamento
a officincs reformados (incluido sem. parecer, "ex-vi" do
w·t. 126 do Regimento);
a•. discussão da proposição da Camara dos Deputado!
n. 127, de 1922, dispondo sobre a reforma dos militares que
se inutilizaram para o serviço activo, em defesa da . ordem
legal, nos dias 5 o 6 de .iulho do corrente anno (com. parece~·
IJUC

favoravel das ComrnissíJI!s de Marinha, e Gue1·ra e de Finanças).
Levanta-se a sessão ás 13 horas e 10 minuots.

153" SESSÃO, EM 31. DE DEZEMBRO DE! 1922
PRESIDENCIA DO SR.

ESTACIO COIMBJ\i\ 1 PRESIDENTE

A's ·15 horas, abre-se' a sessão, a que concorrem os Srs. A.
Azeredo, Hermenegildo de Moraes, Mendonça Martins, Silverio
Nery, Lopes Goncalvcs, Indio do Brasil, Godofredo Vianna,
José Eusebio, Costa Rodrigues, João Thomé, Benjamin Barroso, Eloy cl.e Souza, João Lyra, Tobias Monteiro, Antonio
MaBsa, Manoel Borba, Hosa e Silva, Mendonça Martins, Eusebio' de Andrade, Bernardino Monteiro, Jeronymo Monteiro,
Marcilio ele Lacerda, Miguel de Carvalho, Paulo de Frontin,
Sampaio Corrêa, Irineu Machado, Bernardo Monteiro, Francisco Salles, Adolpho Gordo, Alvaro de Carvalho, José Murtinho, Ramos Caiado, Olegario Pinto, Carlos Cavalcanti, Generoso Marques, Affonso Camargo, Laura Müller, Vida! Ramos,
Felippe Schmidt, Carlos Barbosa e Vespucio de Abreu (40),
Deixam .de comparecer com causa justificada .os Srs. Abdias Neves, Lauro Sodré, Justo Chermont, Antonino Freire,
Venancio Neiva, Carneiro da Cunha, Arau.io Góes, Goncalo
Rollemberg, Siqueira de .Menezes, ·Antonio Moniz, Moniz
Sodré, · Huy Barbosa, Nilo Pecanha, Modesto Leal, Alfredo
.Ellis, Luiz Adolpho o Soares dos Santos (18).
.
E' lida e sem reclamação approvada a acta da sessão
nnteriol'·
'

O Sr. 2• Secretario (•lervindo· de 1') dá conta do seguinte
EXPEDIENTE
Officio do Sr. Dr. Raul Fernandes, do teôr seguinte:
":E:stndo do Rio de .Janriro - Gabinete do· Presidente Nir.thcroy, 31 de dezembro de 1922.
·
Sr. Presidente do Senado - 'l'enho a honra do communicar a V. Ex. que, nesta data, prestei compromisso Ioga!
perante o Tr·ibunal ria Helução, na fórma do nrl.. 40 da ReJorma Consl.il.ur.ional, n~sumlmlo r.m ~r.guirla as funecões da
l'residr.ncia deslc Eslado, para. o pcrwdo de 31 de ctêzembro

..
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de 1!122 a 31 de dezembro de 1926, que me foram transmitLirlas pelo JTixmo. Sr. Dr. nanl Veiga, cujo mandato___hoje
expirou.
Na mesma occasiãc prcston compromisso e tomou posse
do cargo de Vicc-Presidcnlc do Estado no mesmo período o
Dr. Arlhur J,candro de Araujo Costa.
Aproveito a opportunidarle para apresentar a V. Ex:. as
segnrançns da minha mais alta estima c distncta consideração. -Raul Fe1•nandes."A S. Ex. o Sr. Dr. Estacio de Albuquerque Coimbra,
Presidente do Senado Federal. -A Commissão de Constituição.

'. ~

TelegraJtJmas:
S. Paulo, 31. -·- Exmo. Sr. Presidente Senado Federal.-·
Tenho honra lavar conhecimento V. li:x. que Instituto Ordem
Advogados S. Paulo, em sessão plenaria do 20, resolveu máiiifestar a essa a!La Gamara esperança rep_ille -qualquer tentativa restaurar autorização jogo em nosso paiz. Attenciosas
sauclat)ões. -·João Sarnpa·io, presidente Instituto.
Inteirado.

.·-·

.-·:

Santos, 31.- Exmo. Sr. .Presidente Senado Federal. Sociedade Amiga rnstrucçãn Popular ·vem perante illustre
corporação dirigida V. Ex., protestar infeliz idéa officialização jog·o. - Oatnnda, presidente. - Guimarães, secretario.
ínt~irado.

. .. '

..

~

O Sr. 3" Secretario (servindo de 2') declara que não ha
parccr.re.s ..

ORDEM DO DIA
BANCO EMISSOR

: ,;.

'.?

3" discussãQ da proposição da Gamara dos Deputados
qun transforma o Banco do Brasil em instituto emissor de
· pa11el-moeda no paiz.

.. ·-_.,
.-

O Sr. Presidente- 'rem a palavra o Sr. Jeronymo Mon-

. te iro.

Não estando S. Ex. presente, tem a palavra o Sr. Irineu
Machilqo.
.
.
O Sr. Presidente- Não h a oradores inscriptos. Não ha•
vendo quem queira usar da palavra na hora do Expediente,
passo á Ordem. do Dia.

Sr.

O Sr. Irineu MachadoPresidente, como o Senado
ouviu ainda ho,ic, eu o o Senador Joronymo Monteiro nos
pcJ·rnul.anws 11~< l.rihuna para fullar. Agora, era a vez de S. Ex.,
CJLIC não se aelm presente, naturalmente porque enfermou
gravemente. (E I! ira nu ·recinto o S·1·. Je1·onvmo Montei-ro,)
•

. ;.

.· ..

. ·,:
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Mns, Sr. Prcsirlonlc, n meu ílluslrc collcga acabo. de
clwgat• t\ ~i V. Ex. pot•millr., cerlo-Iho a palavra, afim elo
:-;, J~x. conclt1i1' o seu rliscurw. Ji1u fnllaroi rlcpois.
O Sr. Presidente --'.Pcl\1 a tlnlnvrn o Sr ..Trronymo l\Ion-

f.eiro.

·

O Sr. Jeronymo Monteiro - Sl'. Presidente antes do onL1'U1' 0111 nssumpto pelo desculpa por haver chqgado 1_11)1. pouco
atrazado, não porlcnrln 11RU\' ria palavl'a, como l:mlla rlll'C1to, om
t1l'imoiro Jogar.
Vou cnnt.inuar nas considerações que vinha fazendo a
1'espoil.o rio pro,iocl.o sobro o Banco Emissor. •.
.Tit salientei as inconvoniencias que se notam nus rlivci·sns
r.lns clisposiçüos deste projoclo, c o prejuízo que torit o Governo
Li·ansl'ol'inclo pam osso banco o seu deposito ouro, perrlomlo,
uo aclo da Lransforencia, nada menos de :100 mil conLos •..
·
Accrosce a infla que é oxcessivamenLo rest.ricl.o o prazrl
pam n resgal.c de somma tão avultada do papel moeda em cir-.
eulação; regato em l.ão curto espaço não so pódo fazer absolul.amcnLo.
.
Salientei mais que os recursos dados ou provistos poJa
proposit,ão para efl'ccl.uar esses resgates, são recursos illnsoJ'ios, quo na part.o dos lucros que o Banco devo reservar pnra
n~sc J'im, quer na parlo elo auxilio com que o .Governo Clave
ent1·ar para ncndir a essas obrigações impostas ao Banco:
Disse, nas considerações· que vinha fazendo, qnc o Banco
,j:111mis podedt encontrar !Lwros para tal fim, desde que reLiJ·c,
[lfll'a o fnndo do J•escrva, 1O o/o ela sua receita o }Jilra os accionistas a quota ele 20 o/o. Com taes rotirnelas o Banco jnmaiB
pndorti encontrar sobras que lhe permit.lam auxiliar o 1:esgatc
rio papo! moeda.
Disse ainda que o Governo, nas condições em que vi\'omns rlesclo mui tos annos, não encontrará meios para cumpl'ir
n obrigação qu o se impoz, de fornecer ·ao Banco o seu· onncurso
Jl!ll'U o resg-ato elo papel-moeda.
O ]Jl'O,j ccl.o csl.aboleco qnc no orçamento se consigno n
\'erlm c osr.macta ao resgate do papel-moeda. Aconl.cco, porém,
·Sr . .i'rcsidcnl.o, que vivemos ·no regímen de de{icils desde rnn ito~ nnnos, !lc{icils crpscenl.cs, de[icils cacla anno mais assustadoJ•cs, cle[icil.~ que nüo pcrmiU.irão jamais ao Governo conl.rihnil•, j:í não digo cnm 25 . 000 conLos, mas mesmo com :l. 000 nn
100 contos, pat'a o resg·at.c do papel moeda.
QnnlqtH'I' .dos nobres Senadores poderá réspondQr, em
consc1onc1a, s1,. conhcccmln os orçumonl.o quo l.emos vol.arlo,
cnnhocem(n a no.~sa vida financeira dos ull.imbs tempos, jnlK"am fHlRSJve! ao Governo destacar dos sons recursos ordinaJ•ins q~alqiJOI' parcrlln pa~·a auxiliar o resgate elo papolmoo<ln.
Nao quero, Sr. Pres1dentc, argumentar com a qi1actra rio
mnmonl.o, quamln Iut yorclurlcii'O r1anico om face elas obscrvnelins l'ni I.as cm Lornn dns nossas i'inunc.as; qmindo se hai c ú.~
porias rios Jlfll'i icnlnrrs, pedindo maiores conr.ribuíçõcs pum o
J'1seo; r{llUIHin .~r lança rnün ria Lcsoira afim elo IMqniaJ• mni~.
ainda o pülll'o l'llnccinnalismo, roLirando-Jho .ou resi.J•ingindoliln n~ o'cn,.'<M 1'1lCll1'~n~ qull lho fornece o Governo cm rnL·riJm ie:1n nns RPI'\'it•Qs q11c o,llc ]lJ•nsl.a no Esl.acln. ·Nãn qun,·o nrgrnl)rnlnl' cnm rsl.a qnaclra que porlm·ão chamar rlc anornml,
rlr.v r!ln noR g-rnndos gastos J'cil os pelo Governo omp1·chcndcdm•

'

'·

SIISS;\O EM

Jr

•

3:[

DE DEZEMDUO DE

·I 922

475

elo pcriodo findo. Qncro referir-me ás qundrns communs e
JIJcsmo ús qnnr.lm~ rlc prosperirlaclc elo paiz,
'
Mr.~mfl neste ca~n. onclo me o Governo buscar J•ccurso.~
pura, nn snn rii'Çamrmto, con.~ignar uma verha especial para o
\n"~~~? cln paprl n:n_nda, qna~(!o csscR orçamentos scmpro se
f.ncc)!Jam com dc(ICI/.1. n dc(w1l.1 cada vez maiores 0 mais
r·on;<ianlns?!
·
. Pc!'cOl;rcndo. r!s oxorcicioR finnnco'Jrns cln rogimcn rcpub)~cnno, 1:os VCI'JfJCnmoB, como muito sabinmonlo teve occnsJao ele r!Jzor ? nnbrr; deputado ]101' S. 1l'aulo, autor do pro,icclo, que o muco por1~rlo cm que se voríi'icou algum saldo :foi
no elo Governo Hoclr1guos Alvc~. Todos os rlomais, 0 mórmente 0 passado, encerraram os seus exercícios com avultarlos dc(wits. - Mas, cm um paiz como este, onde se não oncon.Lrnm, recursos 'Dll:r~ sua despcza nrclinaria, cslaholcccr-so
que o Govm•no aux1hartí o J•csgat.c dó papel-moeda, destacanelo r.lo sou orçamento mais uma vorba de 25 mil contos
para este. scrviool Como poderemos adoptar uma mediria
dosl.a ordem, se não encontramos ma1•gem para isso ?
E' certamente, Sr. Presidente, uma medida para armar
a .9f1'cilo, .uma medida que tem o objectivo d.e om!)[lil' a opinJao puib!Jca c a bOa fó daquellcs CJUC acreditam QU!l as leis
~fio votadas ele accõrdo com os legítimos in torasses da
Na~ão.
·"
.
Accresoen te .i ainda, Sr. Presidente, nas considerações
que venho Jazendo, que esta faculdade emissora 6 dada ao
à1anco para fornecer ti circulação o papel-moeda :baseado no
lastro ouro c nos offeitos commorciaes. Essa disposição prcserovo ainda que podcr(t Lambem haver uma outra omissão
cm casos oxtraordinarios, isto 1l, que o ·Governo poderit autoJ•izar. pot' decreto ao mesmo banco que faca uma omissão
eA;pecial, quando hmwcl' mn rnotivo {01'11! que 1'eclame essd]
pJ•ovil/encirt. ; • E' vaga essa disposição. E cu quizora ver no
.projecto a detcrminac.ão clara, exacta, precisa dos motivos
que poderão determinar esse acto do Governo o essa emissão
Rom Insiro. Mas estabelecida uma lTICdidn, assim, ele maM.im
vaga, prestando-se a intorpretnoõos dil'l'crcntos, cu reputo
perigosa, ou a reputo nociva aos interesses do paiz, cu a
reputo muilo nrriscarln. para o futuro o o engrandecimento
do Estado.
A\t\m disso, Sr. Presidente, essa disposiç.ão estabelece
quil a cmissiío f,~ila por essa fórma, por decreto elo C!"ovorno,
cm caso do noccssid!lido · e po1• mol.lv.o oxtraordlUartO, ~sgn.
omissão .podortí sm· :!'cita, pagando o banco no Governo o ,JUro
dr. 12 por cento. Ccrtam~nte ena so!':'L cles\.~nada a prcstm•
sorvir.os tí classe oommercml, ao publico o nao M Govflrno .,
Mas, "s·i li assim, so o Banco, fazendo essa emissão,, tem de
pagar ao Governo 12 o/o sobre o papel-moeda (cmüt.ldo po~·
aclo de determinação governamental), qual o .im't) que devera
r.l!o cobrar cloH particulnrM, forncccndo-lhcR osst\. pape,~ CllHI
j·í lhr. c·ustn I~ % pago~ no Governo? 'Gcrl.amcnl.o, sora um
:j;n•o ~xnggcJ•nclo, juro do u~tn•a c, porln~üo, i'i'11'rt d~. nlca~lc.';
rias nr:crncõoR com~rwclncs, das l.l'an~nccoc.~ do~ paJLJculnl O:•.
;;rr:'1 nm .imo qnn v1d (lnr.rar Robrcmnrlo :t !.()(ln~ aqnollcs qur.
do favor ~r l'ftlCiram n.provr.i\.nr.
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Dis~enLi .ainda dos autores do projecto, 1por ver· nc!Je urna
outra dlspos1çlio com a qual absolutamente não estou elo
accOrdo. O projecto determina que o Banco Pcgurarizc suas
contas com o. Governo por prazo não maior do dous annos.
Mas, Sr. Presidente, o credito do Banco para com o Governo
é de quantia superior a 600 mil contos. O capital do Banco
é de 100 mil contos. Se elle entrar e mtransaccões com o Governo para regularizar a sua divida, dando a este o prazo dr.
dous annos, e se a divida é de 600 mil contos, o capital do
Banco desapparece por completo, ficará clle vivendo apenas
dos recursos, que lhe são confiados pelos depositantes c,
consequentemente, sem meios de garantir a estes a entrega,
a restituição, o embolso dos seus oapitaes.
·
Ha mais um caso grave no projecto. Elle permitte; autoriza ou antes estabelece a condição do Banco manter aberto
un1 credito ao Governo. da quarta parte· do Oroamento ·da ~e
ceita.
Est.a.mos com a Receita attingindo, ou talvez excedendo de
8(10 mii contos.
·
Para argumentar, teremos para base 800 lll.~l contos.
O Banco ·tom de manter ao Governo unr credito da quart.a
parte da Receita, portanto, 200 mil contos. Ma,s o Banco tem
o capit.aJ de.100 mil e deixa um orediito aberto >ao. Govemõ de
200 mil; o que lhe .fica para garantir aos depositantes, aquelles .que lhe t,ecm confiado seus capitaes? Não é iss ouma dispos'icão impraticavel? Não é isso uma disposiclto· existente
apenas para figuração, parw encher a nossa leS'isla(llío de
mais um dispositivo legal sem rea!Hdade pratica?
Qual o modo positivo de se exercer · uma p11esoripcão ·
dessa ordem?
·
Parece, como disse hontem, que-estamos legislando para
quern não ·ententlre, ou então, confesso, não comprehendo u
alcance dos disposiUvos contidos no projecto. Eu peri!tll,
Sr. 'P•residentc, que o projecto criando o Banco emissor nllo
devia de mo:do algum transigir cim o Banco do. Brasil, reoonhecendo o privilegio que lhe foi concedido de ser elle u
Banco e.mi·ssor do paiz a todo o tempo que o· Governo qulzesso
criar ·entre nós ·essa instltuicno. Penso que se não. deveria
f.ransigir com esse Banco, dt:tixando ali as diversas oarteirds
commerciaes ao lado da carteira emissora. Este inconveniente traz, na prat.ica, prejuízos •de toda a ordem. Nós sabemO':!
que o banco emissor deve ser destinaçlo apenas a faz.er a emissão do papel lastreado, a _fazer o seu redesconto, mas a f·azi.'r
o seu redesconto na prnon com os outros bancos e com as dlversa.s . firm'as commerciaes. Se, porém, ·nós . tivermos nt.\
Banco do :Brasi~l reunidas as carteir.as êmissoras e commerchil, certamente ena, fazendo 11 sua emissllo: e tendo necessidade de dinheiro, nllo irã servir aos outros, 'tendo necessidade~
nas suas carteiras commerciaes. Chegaremos· a(l seguinte ro~uHado - de !Ver o Banco do Brasil net:oclarido com o Bane J
do Brasil; o Banco do Brasil sendo •emissor e tendo como principal freguez .a si proprio, iAto é, o nie9111o Bano() do Brasil no
T'cdosconto e nas tr.ansaoo~es que lhe forem necessarias nn
carteira co.mmercial. Eu reputo isto um inconvenJ.ento (l'rnvi.sslmo e do pre,iuizos ser!os, nllo só para o paiz, como parrt
ns classes commerciaes. Devo fazer umn d·eolnraollo bem sinncra o bem incisiva, que é a seguinte. Sempre desejei ver
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runda.clo, .no. I?_ai:G, o banoo ·emissor; desejo, ardentemente, ver
essa. lllHtJtmcao entre nós, mas fundada sob outros auspicios,
llübaJxo de outro tProcesso e em coudrcóes capazes de pode!•,
vrc~tar serviços relevantes ao paiz, contribuindo para a sua
maiOr p!'Osperi.dlude. "V·eJo, porem, que eSLil objectivo ntio será
,]itrnais. ~tüng!'dú, dndo (I moao pOl' qlltl se V!\;6 Crlar ello.Sil
mst.Itmoao,· utillssm1a e mdispesavel mt:lsmo, ent!'e nós vistos
os senões, as rrul•has. c o~. PteJuizos que o cercam; logo'no seu
nescedouro. O grande instituto de credito que se váe fundiU'
é, a mert ver·, uma bella architectura, tJOlll brilhante fachada:
mas q·ue ;;ó impressionará pelo lado externo. Ella não .poiderit
prospera~ c trará, na sua quéda, o. infelicidade e a deSSl'A·
r;n do parz.
Eu li, S~. Presidente ,a carta enviada ao Sr. Presidente
. ela Republica pelo grande financista, ex-Presidente do Banco
do Brasil. S. E:x:., de:pois de manifestar a sua opinião contraria ú fundacão do Banco Emisso1·, conclue aquelle documento d_izendo que as duas unicas resistencias do paiz iam
ser absolvidas nesse acto mal pensado e mal praticado no presente momento.
·
Eu discordo de S. Ex., isto é, não considero o Banco do
Brasil uma res.istencia do paiz, prevejo, entretanto, como o
Sr. Witaker, que a nossa unica resistcncia, o ouro de que
ainda dispomos será absorvido nesse máo passo do Governo.
Acho que o Banco do Brasil, se bem que seja uma instilui(jão prospera c preste serviços ao paiz, não é, entretanto,
devo ainda Tepctir,· uma das resistencias do nosso credito.
Todos nós sabemos que o Banco do Brasil só vive do apoio
que ·encontra no 'fhesouro, só vive da segurança que tem de
receber o amparo official no· momento em que as difficulctades o assaltem;
Nos ultímos balancetes desse Banco,· tivemos· oocasião de
vot• que o seu passivo era de mais de· 1. 200 contos, quando o
seu capital é . de :100 mil contos. Isto significa que, se o
Banco do Brasil não t.ivesse a traz· de si, ·em seu torno, á sua
frente, o calor elo Thesouro Nacional, a bôa vontade do GoVel'Uo 1par·a .o alnparar nos momentos de crise elle não pode·
ria resistir a uma corrida.
O SR. LoPES GoNÇALVES - O calor do Thesouro é um
ualor siberiano. .
O SH. JERONYMo MoN'rEm.o - Pódo ser siberiano, mas,
que ern Lodo o caso é sempre calor, porque a machina das
omissões os tá em suas mãos para os momentos de~ aperturas.
.
Essa inslituição não representa, como disse o illustre
financista, ex-director dnquclla casa, não ropi·osenla uma
t•csistcncia nncional, o, sim, um estabelecimento do credito
de muito conceito e que presta grandes sm~vicos ao paiz; rnaa.
não 6 uma das rosistenoias.
Resislencia o infelizmente unicu, é o ouro, que temos
om deposito, são os 10 milhões do esterlinos que servem de
lastro, deficiente, embora, mas, em todo o ca~o, serye de garantia de certa valia ao 1papel-moeda errf orroulacao. Este!!
iO milhões esterlinos representam, sim, a resistenoia do nosso
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j"J1liX; U U 1~1 re~i.:;luncia,CJJ.!C. VUO Clll'l'Cr l~ ri:;cu de deôlt{l[ltll'CJawr a Jel.tcHiaclo ria ·Na~ao, o que com gTandl.l

UU.l' uu c~Jtao de

}JCZU!' na o acJ•ecll lo que
urri~cuclo, como u q uc

aconlcoa, seguiudu-:;o um runw lüu
se quer acloptUJ'.
· .
Pc:nso, Sr. Presidente, haver adduzidu consiclcmcüo:; !Ja.>ianlo procedentes contra o clispo5itivo que se vac vulaJ'.
Acrcclilo, sinceramente Jallando, que, os noJJrcs :;onadul'CS, mesmo. aqucllcs !JUC se batom ycla passagem do Jll'ujecto, se mcdisscnJ us J•Jscos que o pn1z vue corrct· com•ni.lop(!iio
dessa n~cdiclu, ·:;c estudassem mais fundamento o assmnpto, não lhe clm·iam apoio, procedendo, alitts, com patriotismo
c lendo diante ele si a•pcnas o eu idado dn zelur pelo nosso pu.triotismo, pelo nosso cn!;J'D.ndccimenttl c pelo nosso l'u.Luro.
Percebo, porém, que, ne,;la Cusa, como na nut1·a do Congresso Nacional, quando se diz que uma medida é governamental, sinão todos, uma bua maioria se apressa cm lho hy.
pol.hccaJ' o seu vol.o antes de saber S() a. medida pt·opo,;la 1)
boa 01.1 nu o.
'
Em tempos muito afastados do presente, quando .ainda
povoava o meu espírito urna somma cllormc diJ illusõcs, por
um nr-n;;n inesperado o diante ele uma crise politica sobre. vinda repentinamente, cu me vi l'cconhecído deputado pelo
E~Diri to Santo.
·
Eleitos cmhor.a, parecia que a politica !'edoral se oppunha ti rninha entrada c do meus COlllJ'>ãhheiros na rcpresontaeiüo nacional. Mas um descontentamento occasional determinou uma cl'iSil du qual resultou, de uma hora para outra,
o meu rcconheuiment.o. Tinha cu então pouca iclade c entrei
para. a Camara dos Srs. Deputados cheio ·de icléas, acrecltlando q.u.o alli pudesse, Je l'ucto, collaborar, participar dos
dcbulcs, com vantagem para o paiz. Nos !Primeiros tempos
uonsagn\i-mc cuidadosamcnl.e aos, cstuclos .ipa!'.lamcnfpres.
Bem cedo, porém, vieram as dosillusüos, porque, já nequeJJ1)
tempo, cu olbscrv:wa que os ussu.mptos mais importantes· e
mais sérios para a vida da Nar,lão eram recebidos com cli.~pli·
ccncia, com desinteresse, desde que a elles niio estivesse liguda ·a pa!aVJ'~ d~ 9overno, a p~lavra . offic!al. Quaesqucr
u:;sumptos, sciontJfJCos, · :cconom;Jcos, 1JnancoJros, ·d.'c ordem
social, industrial e commercial, levando á tribuna qualquer
orador, ,por mais br~~hantc .que fosso, era.. recebido eom desprazer. O orwdo1' 11cava Isolado no roem to por.que a o!lo
,nüo esLava ligada a palavra official.
·
Comprehcndi enLão que era perdido qualquer esforço
meu c me dcspreoccupoi dos debalos. Passaram-se os tempos, mais de um deccnnio jú se escoou e observo quo ainda
hoje is Lo se verifica.
·.
.
..
Na Camara, chamada dos páos da patria, ainda hoje o
mesmo facto de observa. Os assumpto.s mais graves, deseJo
que não tenham a palavra official, são· relegados a segundo
plano o nqu elles que trazem a recommendaçito do Governo
süo Jo·go tratados com carinho, recebem o apoio de todos,
até mesmo daquellos que nem siquer leram uma linha, uma
Jelt'a dos Laos proje~tos. E~te de que me occupo é um do~
casos.
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, .Jlunl.uJ_:J, vutuu-~c QIIJ segunda diswssão o ôUlJsLHuLivo
a ;prupo~ll}ttO da Gamam cJ·cando o Banco Emissor·, E' trapullw !IClJrado de um mostre, o eminente Senador Sampaio
·Corre~ ...~slo substiiulivo. melhorou muito a proposi~ão,
mas, !nlelJ~J~cnlc, pccca umüa. pela obscuridade do alguma~
das dJsposJçues e pela má coi.Jocaeão do alguns· dos pontos
do prob)cma que se vai resolver. bonfesso, por~ém, ·que esse
trabalho corrig·e e mclhor•a bastante a proposição da Gamara.
·Ma~ osso subsLitulivo foi dado em segunda discussão c
votado no plcnario, ccrlamcnto sem que .um só Senador o
tivesse lido I. . .
·
Assisti á sessão diu!'na o Linha estudos feitos soiJre a
propos.j~:ãu vinda .da Gamara. Inscripto para tomar parle
nos debates na sessão noctuma, trouxe minhas notas calcadas naquella proposição.
Entretanto . no recinlo e procurando o Diario do Conaresso, jornal que só sahiu ús ultimas horas do dia,,,
O SR. 1\IJGuEr. ug 'CAnVALHO - Effectivamonte, o Diario
do Cona1·esso sahiu ú noite·,
O Sn. JEnONYMo MoNfrEmo - ..... ú noite, c:omo disse o
nobre Senador, meu querido u sempre venerando amig·o,
l)l'OCL!l'Oi curiosamente saber se havia qualquur ouLra iuformacão sobre o assumplo c fui surprehendido com a publicaoão desse projecto·, do subslHuLivo. do preclaro Senador pelo
Distric·to Federal. Eu que tinha interesse no assumpto,
porque, por dever ele conscicncia, precisava discutiJ.-o, c,
ainda porque precisava dar saUsfaçíw a diversos collega~
meus Ido; fóra desl.a Casa, que conhecem perfeitamente o
meu modo de pensar a respeito do banco emissor, cu não conhocia esse substitutivo. Avalio que os outros que não toem
interesso no caso ...
O Sn. PAULO DE FnO:l\'fl'IN - V. Ex. pormitte um apai'le'?
o ·Sn. JEnONY?.io i\Io~"rEmo - necebcrei sempre com
prazer o com supida honra os apartes de um mestre, a quem
tanto respeito, como V. Ex.
0 St\, l' AUJ.O llB T!'tiON'l'IN - J\tlgu que O SllbSLiLULi VO VCIII
·lnel!JOI'at' extraordinariamente a proposição da Camura.
O Sit. JEI\ONYMO l\ION1'ElllO - Exactamente. Já Livc ocuusião de dizei' i~lo mais ele uma vez.
l\!us, como ia dizendo, só Livc occasião de lêJ' c~sc suiJsliLulivn. nesse momento.
Ora, Bi cu que tinha intorc~sc •. que. tcucionnvu. tom.ar. parl.o
nos dc!Jal.es ~ó vim a conhecei-o u ulL1mU hora, faço 1dca quo
ns dctnai~, ;Js que se não interessavam pelo ussumplo, c que
ucompanhavun1 a discussão apenas para prestar o concur·so do
sou voto· t't decisão final, ainda não o conhecem no presento
momento.
O S11. PAUJ.o 111~ FIIONTJN - A cliscussão foi muito brilhante.
O Slt ..hnoNYI\rn MoN•rJlllln ·-. A' noite foi' brill1ant.issima,
nruudo dou:; no laveis parlamentares, I)S Srs. llosn e Silva o
Sampaio Corrêa .. ·
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0 SR. PAUW DE 1!'1\0N'l'IN- A' noiLe e llurantc O. dia. Ainda
eonLinúa a ser brilhante.
·
.
o Sn. JrmoNYMo MONTEIRO - E' banda~ e de V. Ex .. 4-gradcco muito a gentileza do meti generoso am1go e a amabJhdadc
e bondade do mestra tão aprec1ado.
,.
Avalio mesmo que os demais não tenham tido perle1to conhecimento do assumpto,
O Sa. MIGUEL DE CAJWALHO- V. Ex. não ó ,justo.. Calla
li III do nós procurou, do accórdo com os seus recursos mt.ellecl.uaes, formar opinião perfeita sobre o ·caso.
o SP. J&noNY.MO MoNTEmo - Eu me explico. Talvez nã.;
tenha sido bem comprehenqi~o.. Como ~á ~ive occasião de djzcr· estou faw.mdo um sacr1f101D enorm1ss1mo orando por. tuo
longo tempo. Tenho, porém, de cumprir um dev~1:, lutan~o
embora com Rerias difficuldades. Não tenho o habitO da tribÜna.
·
·
VARIDS Sns. SENADÓRES - Oh I Não apoiado. V. Ex. está,
discutindo brilhantemente.
.
O SR. JosÉ EusEBID- V. Ex. se tem revelado um optimo
·
orador.
O Sa. JERONYMO MoNTEIRO- Agradeço muito !!- generosidade de VV, EEx., nem, por isso, perderei a conviCção, em
que me acho, de que me faltam recursos oratorios para um dcIJatc desta nrdem.
Continuando a exJ?licacão, que dava ao meu respeitaveJ
amigo, Senador pelo RIO de Janeiro, declaro que nem semprt!
tne Jaco cr1mprehender bem o dahi a estranheza manifestada
por S. ·Ex. no .aparte com que me h~nrou. Eu não affirmei
que os collegas desconheéiam o assumpto. Eu presumi apenas,
presumo apenas· que elles tenham tido conhecimento defi- ·
oiente do substiutivo, norque eu, que tenho interesse pelo caso,
só o conlleci, em rapida leitura, á ultima hora.
O S1t ..TosÉ EusEaio -. Todos nós tomámos conhecimento
deli e.
O Sn. JEnoNYMo MoNTEIRO - Sim, todos o conhecemos
dcpc,is rle votad6 en~ segundi' turno, porque elle só foi publicado á ~IItima lióra e a votação se fez na outra discussão, sem
o nccessario conhecimento da mataria, sem que conhecessemos
" subst.itu tivo, apresentado peno nobre Senador representante
do Di~tricto Federal.. Esta é a minha opiniã9.
Heiterando o que ,iá affirmei~ quando attendia ao aparto
que ha pouco mo dirigiu, honranuo-me aliás com as suas palavras, o emerito, nobre e distinoto mestre sr, Paulo de Front.in, devo repeLir que, hontem, ao abrir a serie de considerações que f1z sobre o substitutivo, tive ensejo de dizer ao não
lllfo\TIOS cmerito e distincto Senador pelo Districto Federal,
Sr. Sampaio Corrêa, que o seu traball1o havia melhorado cons;rJm·avelmente a proposição da Camara.
Si não era cousa perfeita, no meu .entender, era ao menos
bom t:ab~lhada. Hav.ia escoimado a proposição de defeitos
cJalhas d1gnos de muita censura. As observações que tomei a
liberdade de fazer, mesmo em torno do substitutivo foram
observacões filhas da pratica que tenho assumpto; foram ob-

,

SESSÃO El\! 31 DE DEZEMBRO DE ·J !J~2

48t

sorvacões que só at1 estam o3 meus receios sobre a applicaçiío
do med.ie!_as que entendo não darão os rcsunados prev1stos pela
propOSIÇaO.
.
Mas ,julgo c reuuto o projecto substitutivo muito melhorado e redigido com relativa i'elicidade.
'
·
Poderia, Sr. Presidente, dar-rnc no trabalho do fazer
apreciações a nmitas prcscripçõcs, a muitos paragraphos c
artigos contidos na proposição da Camara, mostrando a procedencia do aparto do preclaro mestre, o nobre Senador pelo
Districl.o Federal, juls·ando o substitutivo muito melhorado,
muito melhor redigido do que aquella proposição.
Poderia fundamentar Lambem . a minha afJ'ii•maoão do
hontem, quando declarei ao nobre Senador, St•. Sampaio COL·rêa, que o seu trabalho estava interessante e havia corrigido
diversos senões da proposiçiio da Camar•a. Poderia salientar,
de accôrdo com os estudos que havia feito, as falhas enormes contidas nessa propostcão.
.
Deixo, porém, de o fazer. Seria uma discussão redundante, uma allegação som mais razão de ser, visto como as
falhas, as duvidas, ·os senões c as confusões introduzidas na
proposição da Camara já desappareccram em grande parte na
redacção do substit.utivo do nobre Senador.
Sr .. Presidente, já tive occasião de salientar, bojA, o desa{;'t'adu que me causou o máo juizo feito hontem a meu
respeito, quando se esgotava a hora dos nossos trabalhos da
sessão nocturna.
·
Collegas, não poucos, acreditaram que eu occupava a.
tribuna apenas para obstruir.
.
O Sn. PAuLo DE FnoNTJN - Não apoiado. V. Ex. está
prestando um relevante servico.
..
.
O Sn. JERONYMO MoNTEIRO - Muito grato á bondade de
V. Ex. Estou, porém, referindo-me ao facto de hontem, á
noite.
·
·
O Sn. MrauEL DE CAnVALHO - Nem hoje, nem hontem,
nem amanhã.
· O Sn. JERONYMO MoN'rEIRo - Antes de tudo, para fazer
obstruccão é indispcnsavel que o individuo disponha de habili tacões, de talento, de grande leitura e de vastos conhecimentos. Tudo isso me falta. (Não apoiados.)
O Sn. MwuEr, DE CARVALIÍo- E saudo. V. Ex. esqueceu-se.
,
O SR. JEilONYMO MoNTEIRo - E' verdade, até a saude.
'l'udo me falta. (Ntio apoiados.) Sou o primeiro a reconhecer
e me considero nesta Casa, occupando sempre o oa• Jogar.

.·:-:
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(Não apoiados.)

O Sn. INnro no BnASif, -Este ultimo logar me perl.onco.
O Sn. l\liGUJn, DB CARVALHO - O nobre Scnadot• pelo Pará,

o Sr. Inclio do Brasil disse que esse logar é deli e.
O Sa. JEHoNnJo i\IoN'mmo -_Não póde_set•. J~u disputo
de maneira calorosa essa dcclaraçao,· mas nao a dJsputo por
falsa modestia, e, sim, pelo C!Jnhocimento ex!lcto que t~nho
das minhas faculdades, da mmha competencta e da mmha
curtíssima illustracão. (Não apoiados.)
Sendo assim não _podia de modo algum pretender, .nem d~
longo, fazet• obstrucçtto. El'ltretanto, mnl comprellenchclo, fut
p.-Vol. XIII
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Qe. \)~.~.tx:uç.~or, 9. q;ua,ndo, çsgol\ld,a ~ llo.J,'a (la,
ses.sao, ~u requeri gue me fo~se reservada ~ palavra, pa,r~
hoJe, afim de te~mmar as mmhas ob.servacoes. c· V. Ex ..
Sr; Presidente, subii1ei~cu ·ao.' 'vól.o do' Senado O meu· requerimento, este. voto, foi, com s.t,trpi"c)z~ par~' mím, l,lego_tiyil.
O. SR. PApLo. J?E l[noN~Il'! -])lu ac~edito que os q.ue vota.
~'1!.17;1, contra,. vo,ta,~am pela circtunsLancia de. que V.. Ex. po .•
qia, usar ~.a. Pf:l.la.vra uma segunda vez.
·
p S_!l. J)inoN.YMO MoN~Emo - lj:' possivel c. uma tal
exphcacuo
procedente.
. ' . . P.Oderut
.,, ser
.
.. . .. .
. ·· '
0 SI\. PAULO DE FRONTIN- AJ~ás, e.U VOtei a favor.
lhe 2i~~r~~~ONYMO, M;oNTEIR.O - ]llu vi, o voto. de, v. Ex;' o
'

'

'

'

'

O Sn. MIGUEL DE CARVALHo ..,.. Eu votei contra, porque
ref,l.Qiava que a saud.e do. n.obre Senador viesse a soffrer: com
~· prorogaç~o da. hora.. (Hilar.idade.)
·
. Q $n. JE~ON\'MO. 1\;(o.NTEIUO..- Agradeco. ~o. n<;tl:ll'e Se,J?.o,dq~
esse grande mter'il~.se ·pi) la ~.Inba saude . At~csto~.. a,ssUn,
a boa e velha amizade, quasi pateri;Jal, · que s·. Ex. sempre
me' tem dispensado;· Sou ·tfio sonsivel a ella, que 'não tenho
out.n cousà·a·dizer senão pronunciar o meu agrndêcimcrito.
Entretanto, ·S. Ex. deu-me a entender que havia ... · uma
disciplina nesse meio. Não sei como explicai-a·. · .. · ·.· ·
. Ó Sa. MU:ÍU~L DE CARVALHO -· .t\ dis~ipli~a di\ CRI;'ida,de.;
o. amor do prox:Imo
o Sn.. JERONYMO ~ONTEIJ.l.O - Quando se ~alia. em ça,r.id.ade, cessa tudo o mais.. · ·
·
·.
9 Sn. M(J.~V~L ~E. ~AR\:'AT:-IIO -· O amor pelo bem-cst~r qil
prOXImO. ntSO,)
.
.
·
.
·
O SR. JERONYMO. MoNTEmo - Como é generoso o. meu
venerando amigo I 'Mas, Sr. Presidente, a desp.eitÇ),' da ex,. plicacão com que me honr~~;rar:n os nobres collega,s, pos~o .oaccrescentar que;: passado· o me I dente e. quando eu estranhava
o. fa.c.to; íf?i-me po!J.derad.o que o_acto obedeci~, <;tU ob.edec.eu,
ao proposito. de evitar a obs_Lruccao. nesta Casa. ·
·
·
· Eu observei que rião podia ob'strüir · e não pretendia
obstruir .. ·Que nílo. tinha faculdades, nem competerrciâ para
isso; (não apoiados) , não obstante, insistentemente, se me disse
que o acto foi de.terlllinado por este motivo. -.. evitar que eu
fi.ze.~s.e, opstruccã.o.. ~()j_~,' -voltei áquél,his ·il)e~mos que: .m!1. cqnfesilaram' -· o que acc'entú.o. - haver praticado tal lllJUShCa
piii'ii' commigo. e •lhes disse que conlinuarià ruj.& mirihas c'ohsideracões, menos pelo desejo que nutria 'de sustentar· âebàte ou
discussão, s.obre ·o assumpto, do que pela. o.b!'igação ·em que
~atava de demonstrar, de modo. claro e. poSI.tJvo, que o meu
p"bropos.ito, nO,· .trib)lna; J?.âO. ·era, Ii.em · é,· absol)l~amente, o. de
o struir.
··
· Eu. vivo, hoje, qom a minb[l profis.sã.o sub~·dh:i.did.a.: cqnsªgro-me. á ad~ocallia e consagro~m.~ ~f!.,Ipbem ao ~.ommercu;~.
Entre commerciantes, tenho conversado e tenho affirmado· que
desejó ardentemente vér .fúndadó1 ri~. Bràsil, o: bapcó'emi~sor.
Considero esse estabelecimento mdispensavel ao progresso e
ao. 'e!)~ari~eorn)~~W dó'.· i:i~~:iz: 4o!J9 ·i:ltie ene: ·r~ndad(), ·agqra1 ou
daqu.I por diante, Já vem mmto tarde. De~Ia ~st~r existmdo
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entre nós ha mais de dez annos, ha p;1ais do vinte;. distribuindo
benei'icios ovantagens a toda a nacão·.
·
Pois bem, ·depois destas manifestações, acontece que se
dispõe o Governo a fundar o banco emissor e·, apresentado o
projecto sobre esse assumpto, eu me declaro contrario a essa
criação. Os que conhecein · o meu modo de pensar, que sabem
qi.J,e. eu sou um grande apologista dessa instituição, vendo, da
minha parte,· um procedimento dessa ordem,. mantendo-:me
contra a fundacão do bánco, que juizo poderão fazer a meu
respeito?· ·
·
Ou de leviano, ou de incongruente.
Precisava, .portanto, deixar. largamente exposta a minha
opinião, ficando bem claramente consignado que sóu pelo ban~
co emissor, mas que .·so~ contra o. modo por: que se o quer fun~
dar. De fórma que aquelles, que conhecem o meu modo de
pensar e a minha orientação, não me possam fazer a injustiça
de me supporem um incongru.ente, um disparatado.
·
Eis a razã.o por que cu insisto em expõr longamente os
motivos que me levaram a oppor-me á fundação do banco
emissor, pela maneira por que se o vae fazer. Toda esta longa
divagação móstra que não ~stou obstruindo e, sim, ·cumprindo
um dever.
.
Sr. Presidente, eu- sei bem que pouco interessa ao debate
a exposição que ora faço a respeito dos inconvenientes do projecto e do ·substitutivo, e que isso pouco poderá influir na
votação dessa lei e na criação do instituto de credito. Mas,
em todo. o caso, ficará nos Annaes consignado o que eu penso,
e, mais tarde, quando os fructos bons ou máos começarem a.
apparec~r, eu estarei cq~ a minha consciencia tr~nquilla e terei a mmha responsabilidade resalvada. Este f01, e é o meu
objectivo, no presente momento.
.
Mostrando, assim, minuciosamente, como acabei de fazer,
que o meu objectivo não é obstruir, terei ensejo no final das
minhas considerações de mandar á Mesa umas emendas formu·ladas· ao substitutivo, certo, como estou, de que ellas não serão
tomadas em consideração, ·quer pelo motivo da premencia do
tempo - excellente desculpa no momento que atravessamos
- quer por não terem razão de ser, visto como. são ineptas
.(não apoiados).
·O. Sn. BENJAMIM BÀnnoso - Muito comp·etentes.
O Sn. JERONYMo MoNTEIRO -Muito obrigado a V. Ex.
E não podem. ser encartadas no projecto. Pouco me alterará,
Sr. Presidente, a solucão que possam dar a esta collaboracão.
Cumpro apenas o meu devei' é penso que, assim procedendo,
tenho satisfeito o objectivo que me acompanha, que é o. de
viver sempre de accllrdo com a minha consciencia.
Sr. Presidente, preciso· não deixar em silencio que não
são poucos os que divergem da organização do banco emissor
pelo modo. estabelecido no projecto. Varios orgãos da nossa
Imprensa manifestam-se abertamente . contraries e si o não
discutem com ardor é por causa da situaoão especial em que
nos achamos, suspensas, como se encontram as garantias
constitucionaes. Apezar disso, porém, tem sido de franca hostilidade ao project.o a attitude de alguns diarios dcst.a Capital,
salientando-se entre elles o O Jorna!. O artigo em que discute
este assumpto e que não poucle ser publicado por ordem dn
censura ó o sogujnto:
·

·,
··1.

··::::

.· ..")Ir
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Como Li've occnsião de dizer, Sr. Presidente, a propria im~
prensa so ma•il'csta contraria .ao processo adoptado para .a
fundação do banco emissor.
•
·
O arti,g·o que não foi publicado, por ordem da censura o
quo acabo de l·cr de~ta tribuna, é bastante expressivo, é bastante eloquente para demonstrar os gmndcs, os gt·avos incon~
venientcs da fundação 1lo banco emissor, nas con1li~~ões po1• llUU
so o quer organi~at·, de afogadilho, essq, instituição entro nós.
Si eu tivesse, Sr..Presidente, qu11lquer aulill'idaclo no as~
snmpto, eu alvitraria qur. si não tratasse deste projecto cm
momento tão impropt·io, tão inopportuno. Seria muilo mais
p~,ttrioLico, muito mais M:ürlndo, muill.> rnais convenionl.o aos
mtcresses do pai~. que se adiasse a decisão de um caso tão im~
portante, para, já não !hgO a sessão de maio, ·mas pa.ra uma
sessão especial, ·extraordinaria, que fosso convocada exclusivamente para esse fim.
.
As dcspezas. ··- dirão - sor.iam volumoslls com a ·Mnvo~
'Cação extraordinaria. O incommodo levado aos l'epresenlantes
da nação, acostumados a aproveitar ar. férir~s para outros mistet•os, séria outro inconven\!lnte. Estou, porém, certo de que
os l't1prescntants~s da Naçiio se submettcriam muito facil e de. cilment~ a taes incommodos, á desagradavcl necessidade de
pormanecer nesta Capital durante as férias parlament:tres.
E quanto ás desp~t.as, com a convocação extraordinaria,
por maiores que ellas fo~scm, não causariam alei,jão ao 'l'he~
souro; e os beneficias resultantes da criação, em termos conve(lientes, de uma instituição do m••Jdilo, omi~~oru, 110mpen··
sariam, dentro do muilo pouco temJ?O, dentro tal,.ez de mezes,
ao 'l'hesouro, do onus a CJLHl olle se submettesse do cusleal' as
desrJo?.as da ~csYão !lxtraprdinaria.
.Po~ e8ta fôrma o assurnpto umia long·arnente debatido, por
clle ~o interessariam, não só os financistas em geral, não só
os banqueiros, mas tambcm os homens do commercio. Os representantes rla Nação, com folga, poderiam fazer .seus estudos
o emitl.il.• suas opiniões com mais acerto c .poderíamos canse~
guir urna obrn, se não perfeita, ao menos escoimada das falhas
mais perigosas.
Observa-se-nos a cada passo que o sct•viço feito sobre a
perna, (l~ pressas, de ufogadilho, é sempre máo o de cônsequencius fnncstas. Si sabPmos, si r.orihccemos llste preceito, n
cada passo repelido pela phHosophin popular, .por qne havemos
de pro-cedet• deste mGdo, resolvendo assumpto de tant.a ·relew
vancia pl'ce.ipitadamr.nl;c, cm algumas horns de ~essão, sem que,
t.cnham tido os que nolle dcvcm.collabornr tempo siqufll~ para
pt·occder a unia ligeira l'Ccapitulação de- seus estudos sobre n
mal()ria?
.
Não é mais accr·tarln, ma IR prudúnl.t,, ma i~ normal, que
demoremos um po11co a funda~.ão desse instilnto e, c'riando~o,
façamol~o de modo complclo, J!Oderndo, Halvando, nssim, as
nossas respnnsa!Jilidad•~~. resguat•tlanclo o futm·o ·do paiz ·e os
grandes c vitaes inü;res;.es, qüll se vlio envolvei' na fundar,:110
do Ham:o '!
·
Penso que niio ltavcr:í rluas opiniões di\'ergentcs 1lestc
modo de pensar', de~ta IJ!'ienlaçfio, c posso dcixnr consig·naclo
no men d i~cm·so qLw, me\: rno nesta Casa, r:nn h~ço opiniões diversas, perfeitamente concordantr.s rom cslrt que ora cxtemo
d.a h'ibunu.
·
...

. '....

"

"

,..

SESSÃO

EM 3:1

DE DEZEMBRO Dll '1!122

485

Pol' convenicncia poiitica, talvez, por disci(llina partida.
ria, é possível, muilos, dos que pensam assim, deixar de ado}llar proceder como pensam e prel'•lt'l~!ll dar sou voto 1'avora. vel .tt proposição c ao sub.;l iI uli vo s(mwntc por consideraciio
politica,
.
Entendo,· pm•ém, que cm questão desta ordem, cm nssumplo rJclicacto e de conscqucncias tiio sút·ias, não póde l!aYúl' disciplina politica, não póde haver cundllcta partidarHL
Cada um deve asRumir as responsahilidad(l que lhe cabem o
resolver o caso tendo tão sómcnte cm vista os altos interesses
do paiz. Fóra dahi é proceder sem patriotismo, sem zelo pelos
interesses nacionacs.
Sr. Pt•esidcntc, as emendas que tive ensejo de redigir,
para submel.tcr á consideração do Senado estão, devo confessar, bastante incompletas, pela escassez ele tempo para redigil-as de modo mais amplo. Entretanto, ellas servem perfeif.amentc ao meu ponto ele vista, cllas deixam claro o meu modo
de ver c de sentir nesta questão, e penso que ellas acautelam c resguardam os interesses, quer do Banco do Brasil, dos
seus accionistas, dos depositantes daquelle estabelecimento,
Jomo lambem os interesses do Thesouro ou os . interesses do
nosso palrimonio. Essas. emendas que sem o numero da pro. JlOsição da Gamara, por que não me foi possível obtel-o, laes
a confusão c a balburdia que teem reinado nos trabalhos parlamentares, nestes ultimos dias, deixo em branco este ponto
para ser, depois, preenchido, são as seguintes:
"Emenda ao pro,icdo n ..... , desde anno. Ao art. 1•,
diga-se: O Banco do Brasil, IlOr forca do seu privilegio, contractará como o Governo Federal a rcgulament.acão da faculdade de emil.l.ir para redesconto, liquidando cm prazo· curto
todas as outras suas carteiras, cessando, então, para o Thcsouro o direito de emitlir papel-moeda, durante o prazo do
contracto, o qual será, pelo menos, de 25 annos, prorogado por
mais tempo igual.". .
.
·· Como todos sabem, Sr.. Presidente, o privilegio para o.
fundação do banco emissor, pertence ao Banco do Brasil, desde
muito tempo. Certamente, esta consideração terá actuado no
espírito dos organizadores do banco de emiseão, e talvez, isto
haja embaraçado a criacão de um banco emissor inde.P.endente
do Banco do Brasil c dahi o facto de se dar a reumão neste
instituto de credito tantas attl'ibuicões. Respeitou-se ·o privi·
lcgio que elle tinha.
.
·
O Sn. LAuno MüLLEn- Nós não damos actualmente.
O Sn. JERONYMO MoNTEmo- Reconhecem.
O Sn. LAuno MüLLEn- Já foi dado por lei anterior.
O Sn. JEnONYMO MoNTEIRo - Perfeitamente, é o ·que
M~odedizer.
.
O Sn. LAuno 1\IüLT,En - Estabelece-se, agora, apenas as
condições. ·
o Sn. JEnoNYMo MoNTEIRo - Tanto que disse: "po1• forco;
do seu privilegio.".
·
Mas, si essn consideração actuou tão pesadamente no espírito dos autores do p1•ojecto, levando-os a preferir o Banco
do Brasil, por força de clausula contractual anterior, ella devia
levar tambem comsigo a ponderação de que eram grandes os
~·iscos o prejuízos que poderiam resulta~ da conservacão .d!l&
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carteiras coinmcrciacs no lado da carteira de emissão, no
·mesmo banco. E esse facto deveria concorrei' para que os
legisladores, dando a carteira de emissões retirarem as commerciaes, mandando liquidai-as, ou conservando estas, nüo·
concederem aquella. Nós sabemos que o Banco do BL·asil. .•
. . O SR. Li.uno MüLr.nm - Neste ponto, V. Ex. tem razão.
Um accõrdo seria sempre possível, uma vez que o Governo
possuo a ·maioria das Mções do barrco.
. _0 SR. JERONYMO MONTEIRO - . E' ,justamente o que VOU
diz'or~ Conforme o a'p!l.rte com_ que mo honra o nobre Senador
por .Santa Cathnrina um dos mais brilhantes estadistas brasileh·os em •qlicni, eu assim penso, repousam as esperanças tio
h·osso paiz. ~ ·é bem qua :eu diga isto com tooo o desa.ssombrr>,
Sr .. PrcrS>idente, porque traduzo uin sentimento qu:e me acom- ·
panha _âesde muito temp'o a respeito da pessõa do nobre Senad,or que me ,aparteou. Respondendo ao aparVe com que· me
honro:u. o hobrc .Semdor p'or Santa Catharil1a, reproduzo-o
qúe. .iá tive occasiã.'o d'e dizer; qu·e, s:éndo ·o 'Governo accionista
rJo .Bànco do Blmsil, possuiiulo m·esmo m'etade das acções, era
facílimo, O, accôrdlo par·a evitar que ·Se a'ccüm\.ilass:em !lO ·l'fi'Cdmo instituto de credito as carteiJià:s de corúmerei'o e de eml'rosão. Bastava manifestar-sfl essà vontade ~o 'Governo. :e ·os ac ..
cionistll!s, extranhos ao T.hesoilro, logo correriam M enccint.ro dessa idéa, desconhecendo que Lal splução iria benefici.ar
fj proprio Banco do Bras i~; quer -eU e ficass-e llom o di11eito
~xcluslv.ó de emissão sem ·suas cart.ólrils c'omínerciaes, . quer
sem n 'direito d'e emissão e apenas com àqu'éllas cart.elr;a·s.
Entretanto, de tal ·se nãQ c·ogitou. Apenas ·ll"e tratou (!e
respeitar o privilegio, que já tinha o Banca do Br:isU 'e f.ez..:se
Urll'a, proppsióão que eu não. direi m'oristrll'Osa, mas que Cortamente é <!e consequ'cii.ci!l.$ funesta.S pàra os pro'prios intieres~
sa,~os n_o Bah~o :do Brasil, · pa~ os seus .propri_o~ a~cioiii:stà:,
!'UJOS l.itulos Jâ se vão :deprecmndo, como se vê ·aa cotação
'do~ papeis ,de cr'edito na bolsâ e como o il:ccentu:a. o artigo· quo
five pbcasião de lêi', h:a pouco h'esta tribuhill. .
·.
._ A óúlra emenda qülé ·envio a mesa, Sr. Presld'éht'e, 'é coh·
fiooi'dé. hos S;éguihtes tcrin'óS;
O Ballé'o de emissões· tK1rá um conselho fi~c,al :Permn!ümte,
rém\ineril.do; rés~onsav'el, iloi)lie'ado pel'o' Governo c PBl'OS accionistas. mas sem voto do accionista -· Governo."
.
Tratando :d!e uma· .instituição ·de credito tão important.ll,
cuJos actos produzem effeitos tão varfado's e de tão :alto alcanre, ·effeHos qtié podem ser favoraveifl oú dêSfav'or!Weis ao
Thesouro, como· ao Banco, cmno a:o -proprio cimmercio, eu
n:cho_quç a fis~alizàcão BllJ geral e~peoialmente no serviOo da
carteira de em1ssões é a pedra de toqu'e. .
.
.. . ~em Uil'\a fjscnli;::acão m.uito activa, illiiin. se f!Oderâ, ovft!lr
os aousos, não se po~erá :evitar o ·excesso de 'emissão, não M
poderá evitar t.ransa•cc-õeR feitas fóra das bases o. d:as condi. 1:ões ostâberecidas nos Estatutl)s ·ou ·no contraéto.. Entend 1
então, que. para se .mant.er uma inspecção rigorosa, perma.
hcn'fu tlili'S'ehte o mêio m'ais facil ·e ·renais sabia ·seri·a o de or~
íi'ail!-sn·:r üm 'éonselho fiscâl_ perman:entc, remunerado e que
ross'e .'nomeado ilflo sómcilte ipelo 'Governo, niO:s con.itlhctamento :pàl'ós accionisl'as -· Gov·crnb "- e p·el'ós · nébloiil!éta's partfuti;lii.ros;
·
·
·

t.
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O Sn. LAVRO liiULLER - Aliás a directoria devia: ser elel·
por .·e.ss'9 prOC!)SSO,, porque OS aécici~ls'tas ~:e 1'óra nãó .eJé·
gera coisa ncnnuma. Os du·ccLores ·seriam eleitos com absten..;.
~à o a:o iGovcr.n~.
.
O Sn. JEnoNrYMo MoNTEIRo - Perfeitamente 'de acoórdo
rom V. Ex., ·mas para . assim se procedre;r na .eleição da. arrect'oria, seria preciso a reforma 'dos estatutos do Banco 11
ISSO Só se 'pode faz.er, quando O Banco deliberar
Assemb!~~
geral·, poi.s, nem o t.:ongrcsSo nern um substitutivo da naturezà •dó qúe ora discutimos pode praticar um acto dessa ordem.
. O àn. 'LAuno r.:ru.LLER - Estou dizendo. que o principio é
bom c rloevo ser lambem appliea<b á directoria,
0 SR. JERONYMO MONTEIRO - Perfeitamente; C eu presto
attencão a V. Ex, dando-lhe a minha opinião sobre o caso.
A Nitra emenda, Sr.. ~resid'e.nte,; é a seguin~e:
.
. Esta emenda não' é ma1s do que um eorollar!O de tudo
quanto venlio dizendo a respeito do gra:ve iricronvenicnte .. de
se junf.ar em um só estabelecimento. de creditd as 'carteiras
commerciaes e de emissão.
Entendo que um Banco Emissor devo . ser puramente
emi'ssor. Não compreh·end'o como possa existir um mesmo es:..
lahelecimcnto emissor para .redescontar esses títulos de emís;.
;.ão .o a.o mesmo' tempo a'cceitar o redes:conto de titulos; na
sua carteira commmercial, offerecidos por terceiros.
. ... .
. . Seria· o Bancd freguez de si proprio e aliás o melhoro
freguez que ,púdesse ,encontrar no mercado.
.
·
f\ eineilda providencia sobre este inconveniente e procura. corri gil-o. . .
. . .
· . .
.
..
. .Acredito, Sr. Presidente, ter feito uma exposição. certa:mcnte muito enfadonha, ,(Não apoiados) mUitd desagradava!,
muito repetida, mas em todo caso pro'curei cumprir meu
rever, expondo,- sem rebuços, meu pensamento.
.·
. Ag'Ó'r'a, .terminando, vou ler a declaráoão de voto q'u'e redigi e. ·qqe .está expressa 'em. torm.os qué abral):gem as ·ilispo'st:..
Ções d'o substihit!vo é da proposiçã'o 'da Càlllara. (r. e:)
I~

em

DECLARAÇÃO DE VOTO

iVoto ·contr'a ·o ):lrojecto e substitutivo, pdrque não. coni.
lJrehcndo como poderá o Banco do Brasil exercer funcçGeb
q119 se não con'ciliam; sendo freguez - e o melhor. treouez de si proprio; operando comsigo mesmo e não pddendo, nA~
tendo, ni'l'o devendo ter .a precisa isenção para acolher. ab
transaações de terceiros, quando lhe cabe, por natur~~:I .:m~e~
resse, dar pr'ef.erencia. aos nagdcios a que se encontre hgada a
r.na uarteira commercial. Sómente esse. facto col!ocar~. _o B!l!JCO
(:m situn:cãd anormal, oreando-l·he procedente suspeica(! Jlara
-os movimentos commerciaes que o aguardam. Col')'lbatend9,. o
nroeoto, nii·o o faço por motivos outros que nl'io os de zelo pelo
lnfer.csse do Paiz.
.
.
· · :. ·
. Fazendo-o, não obedeci a nenhum fim politicd ou pe1o
desejo de fazer opposiciio.
.
. · ... • .. · . . , ,;
;Sou Jjelo Banco cml~sor para redesconto evc,lo nello gral\des, enormes vantagens para d l)rasil. E li~ trará gr:a,1;1des b.~
nefio:o?... com a diminuiciio .das taxas de ,Ju_ros, fac,Ihtará aos
t'utros Bancos o. esvasiamenlo àe. suas cancas, avoh:Imando
'

'
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trnnsnc(lõcs ú regulará a circulacão, nugmentando-a ou restringindo-a do accórdd com a necessidade publica c terá, por
tsso, sua accão sobre o' cambio; o o 'l'hesouro niio poderá mais
cmittir. papel-moeda.
Só esta faculdade que o Governo perde, que a tantos
abuso's tem dado Jogar, não .me referindo a muitíssimas outrM, faz com qutl tal instituicãt>, muito ldcsc,invcl, se torne
necessaria, inclispensavel.
·
Mas, nos termos cm que voem o projecto c o substitutivo,
:1 ultima hora, no apagar çlas luzes, sou-lho contrario: antes
üquomos cdn:o estamos o o Banco do Brasil continue, por
~ua matriz c agencias, a prestar os serviços que estamos recebendo - os que precisamos dcllc e os que tecm nelle o seu
capi tal empregado.
:tTI' brilhante; diz o competente c autorizado apresentante
do proJcct~, a situa~ão 'W.Banco do 1_3rasil c eu tenho o prazer
de o rep11tn·. •rornado emJSSOl' c contmuando com as suas opemção acl.uacs, só tom a perder o com elle o Brasil; que graças
. IÍ sua elasticidade prodig·iosa ainda não pe1·deu tudo, 2101'
maio1•es que tenham sido o,ç esfm·ços pa1•a o

liq~tida1',

'

·

Banco emitLindo n descontando comsigo mesmo; cambio
n 12, por doCl'elo nosso •' a alienação do fundo de garantia a·
l'Ssa taxn; dr.z annos de r,razo para um instituto dessa ordem;
permi&são para emittir sobre eff.eitos commcrciaes; o fechamento da Carteira do Redesconto - sêm cuidar do modo do
sua liquidação - logo que o Banco comece a cmittir; a abertura do crédito como antecipação .de t•cceita e prorogação de
prazo, por mais dous annos, do divida de 300 mil contos Fão assumptos que reclamam estudo e discussão demorada; e,
·não hav~ndo Lempo pam isso, prefiro dar o meu voto contra
e projecto e substitutivo, que, como cs.tão concebidos, terão
cffeito contraproducente.
Conheço as nossas aperLuras o as lastimo, sei que nada
tem do inve,iavel a horança que coube ao novo Governo,
admiro a capacidade fl competencia do illustre Ministro da
Fazenda o estou certo da que S. Ex., em meu Jogar, sem tempo
para se (>Sclarecer, faria o que faço, votando contra, Daria o
meu voto ao suhstit.utiv0 ·c o faria seguro de que prestava
grande serviço ao Brasil, si não fossem as duvidas que tenho .
c deixo ap·ont.adas o, para provai-o, mando á mesa as seguintes emendas.
Sala das sessões, iH do dezembro do 1922. - Jeronymo
Mn~~

·

Finalizando a exporiição que venho fazendo, abordo um
ponto substancial do projecto, ao qual a minha declaração de
voto se refere. O projecto estabelece que, fundado o banco
emissor, cessará a CarLeirrt do "Redesconto. Não posso comprehendcr como, fundado o banco emissor, possa ser fechada a
Carteira do Redesconto, assim tão prompt.amente, som siquer
dar um prazo para a liquidação, para a ultimação das suas
operações. Esse é um ponto. obscuro o para o qual chamaria a
attenção do nobre Relator do pro,iecto, si valesse a pena chamar a sua atten~ão nesf.r. momento, porque, Sr. Presidente,
~eria o ·mesmo qtlll malhar cm ferro frio, onde o malho bateria
inutilmcntr., e o ferro continuaria sem mo·ssa.
Limito-mr., pois, a lnYtimar que, em hora apress!l!da como
~ta, em momento sombrio para nossa vidn financeira e eco~

r
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nomica, cm quadra tão clifficil o povoada de tantos temores e
receios sobre o nos~o fuf.m·o, quando jfL lemos feito á contribuwão do povo novos HJlJH'Ilns, P cnm cllcs temos encarecido
a vida pnrLfcular de mni8 do 20 <;'o, quando retiramos ao funceionalismo uma parcclla dos hcncficios que lhe foram dados
em remuneração· dos serviços prestados ao Estado, estejamos a
vetar uma l0i do rnnscquonria~; Ião gntvr!S· I! possivelmente tão
l'tmcsl.as, como n Jl'•'ojeeto do banco cmis~nr, sem medir as
gt·andl's rcspnn~nhili<lad(IS qnc nos ficam pOt' esse acto, c sem
r·cccial' que a .iusti~a rlit historia nos possa mais ta~de incriminar por uct.os ·de IIJv~andnde o de pouco zelo· pelos mtcrcsses
Yaliosos, rospcilavcis, que lão do perto affcclam a ·propr·ia
'ida do nosso pai~,
El'<t o qnc Linha a dil.Ol', (Mu'ito bmn; muUo bem, O orador

é cmn]Jrimcntãd() lW1' aluu.ns 81's, Scnarlm·~s.)
Vt:nn á Mesa, são lidas, apoiadas e postas cm discussão,
ns seguinte:'
E:Y!ENDAS

Ao a1·l. i • -

O Banco do Brasil, por forr;a do seu privi-

leg·io, eonl.raclará com o Governo Pecleral a regulamentação

da facuhlades de emitt.ir - para redesconto - liquirlando em
prazo curt.o todas ai outras suas carteiras, cessando, então,
para o 'l'hc~ouro. o direilo de cmittir papel-moeda, durante
o prazo do conlraclo, o qua·l s11r:í pelo menos de 25 annos, prorog:wel pm• mai~ t.empo i~ua!.
At·l.. O Banco de Emissão lcr:í um conselho fiscal permanent<>, rflnnmerncto, r·esponsavcl, nomeado pelo Governo e
pelos accionistas-· sem o velo do accionista Gove1·no,
Ar!..
O Govorno liquidará l.oclas suas contas com o
Banco .1) não abrirá ou!ras emquanto a estll fOr conferida e
mantida a faculdade rio emil.l.ir.
Sala daR sessões. 31 de dezCJnlll'O de Hl22, - Je!'Onymo
illontr.i1•n.

O Sr, Sampaio Corrlla- Pcoo a pahtVL'a,
O Sr, Presidenta -,T:í se acha inscriplo o Sr. I1•incu
chado.

Ma-

O Sr. Irineu Machado- Sr. Presidente, cu cedo a vez ao
meu i Ilustro collcga., companheiro de repL•cscntação.
O Sr. Presidente - •rem a palavra o Sr, Sampaio Corrêa.
O Sr, Sampaio Corrila (*) - Sr, P'rcsidentc, ouvi com a
maxima allcnção sn considerações feitas pelo nobre representante do Estado do Espirita Santo, impugnando varias das
medidas constantes da proposiciio vinrla da Gamara e do substitutivo suhmctl.ido pela Conüilissão de Financas á consideraoão da Casa.
• .
Dcclaro·a V. Ex, c declaro aos honrados St•s, Senadores
qne toda argumentação adduzicla, seja pelo illustre represen~
(') Não foi

rcvi~to

pelo orador,
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tnnlc do Esl_ado do Espírito Santo, seja velo nobre Senador
pelo Estado de Pernambuco, Sr. Rosa o Silva, não foC sufJ'icientc para abalar a minha convicção .
. Na verdade, Sr. Presidente, a transformac;ão dó Banco
do. Brasil em banco emissor, na 1'6rma estipulada no substi~
l.ulivn cm debate, dá Jogar .a que possamos alcançar tres
griúli:les vitnlag:8i1S sohrc a situaçãO· actual.
.
l\'iio ir;rtot·a V. Ex., Sr. Pt•osiclcnl.e, Q não ignora a Casa
qnc ho,ic é illimilada a faculdades do Banco elo Brasil ein re'dr;:coittar tilulos cinittirlos pelo proprio Governo, o que quer
dli':;r que ·o Qoverno dispõc dO d1rr.itp de cmittil:: sommas illimi facltts ho momento cm que assim o entender, cm qualquer
r1ccasião, através a Carteira do llcdcscon/.o, sem que pessoa
alguma_ tenha conhecimento dessa operaçoío e das emisaõ·es
que ass1m se fazem.
Quando esta medida foi submol.tida . a discussão nesta
Casa, r·csalvei a minha opinião neste parLicular. porque considero de gramle desvantagem, allumentl! t:erigosa, podendo
ve:ric!Jt:.r,. em determinada occasião, o cr':ldito do Esfàdo, esse
poder concedido ao Governo Fcder~l p:wa ·dnittí:• tanto quanto quizer, sem limites, através a carteira ele rcdesc9nto de
um banco qualquer.
. .
·
.E mais -ainda, .. Sr. Presídentr., o projecto impede que
cohf.inb'cm a ser feitas as llmissõa~ pP.l'O l~;tndo, , qtl'e servirá
pata pôr um freio nas ítossh's delibera~õe~ sobr'c despezaíl pu•
bli'Cas, de'c·orrendo talnbom de sua approvar.ão este outro · al:ti's'Simo s·erviço qúo a proposição ~m dehiif.e vem prestar á
nossa terra - o de limitar os redP.i'contôs a effP.ctuar para o
próprio comménio, através a Cart>!ira de Redesconto actual,
qu:e deixará de furiccionar tão depressa n. Bane o do Bt•asil
passe a füncci'onar colno Banco de emi'ss1ío. .
. Eln restimo, o out•o não sahirá 1lo B~nr'). fir.arà · inalienaV~I. 'não pild'e ser c'au·cio'nado, · não pMe .ser removido pará
paizes estrangeiros e com essa médilda limitamos a facuh:la•
tl'e emissora do Governo, através do Ban<lo, limitamos· a fórma emissora, ilimitáda, hoje, do Banco para as necessidaides
do commercid e temos um meio de frenar as despezas publicas, nas deliberações do. Congresso.
.
.
Queria 'chamar a attencão da Casa para esses tres pontos, a meu ver, cnpitaes, .·quando outras vantagens innumeras não decorressem da proposição. Isso, pelo meno's, justifica a sua approvação.
Tenho.. concluido·. (Muito bem; ·muito b·em.)
O sr. Irineu .Machado - Peco a palavra.
O Sr. Presidente -

Tem a palavra o n:>bre Senador,

. b Sr. fri11éü Machado (•) - Sr. Presidente, dada a fnn•
tastica; a exLraordinarin aceumulnçãO de assúmptos, c·omo
os, quaos tom. estado cxhàustivamento sobrecarregado de trabalho o Sónâ:do, o, eh1 particular, o orador que lhe dirige a
palayra, não tom sido. f!OSsiv,oi estudarmos o nssúmpto em
debato, porque o propr10 estudo do relator, apre·ssado, ele(•) Nã·o foi revisto pelo· orador;

·otrico 13 .mais uin esforço ele ooncvolcncia para com as , exigencias da in'aio'ria, cm assumpLo de tamanha gravidade, da
parto· do eminente o collega representante do Districto Federal a cujo grande talento sempre rendi e tenho publico
empe'nho de rcn:dcr mais uma :vez desta triblil}a minllas homenagens.
Sn. SAMP;uo 'Com1il:.\ --- Muito agradecido. E' bondadede V. Ex.
·
.Q Sn. IRINEU MACHA!DD - Não desejd fazer uma disserta()ão nesse momento sobre os grandes ~ystemas de organizncão de Bancos emissores, systernas geracs, abstractos de
quú se oócupa a s·cieocia, nem tampouco dos casas cdncretcs
de organização bancaria, isto 'é, o systeh1a 'de .organização le:.
gislativa, em que podem se occupar esses Bancos, e em :que
se grupam, segundo os textos legaes do's 1divcrsos paizes.
A respeito invocarei um notavcl trabalho do meu emi•
nentc amiga o Senador francez Sr. Raphael Jorge Levy,
~orno sabia e como evoluciortista.
.
·
. Seja, por'éin, qual fdr o systema preferível para filiarse 'á organizaÇão do Ban'cu resultante da ·emenda substitu.tiva, súj a ·errecti·vamente qual for a reorganiza'ção decretada
para o Ba.nco da Republica, não sei. a .qual dos typos, quer
da sdencia, quer das leS~islacões, póde. ligar-se o fructo da
obra legisla ti va.
·
· .Monstruosa Ofganizaoão .iá é em si a do Banco da. Republica, 'onde ,a um tempo, é incumbido 'das operaç-ões. communa d'e ílepositb e de des'conto, Banco caixa e de contabilidade. d'o 'Govcr:ri'o, contabilidade flacida e complacente . de
qu·e. !anca mil:ó o Governo nas suas malvcrsasões para furtarse 'á's exigencias tl'os creditas, ás im~ertincncias Idas indaga'cõ'es legi'slàtivàs e· â aborrecida fiscalização do Tribunal de
Ci:intás.
Além de êaixâ secre'ta, de caixa dis'cri'ciOnaria do . Go'verno,. o nosso Bahéo do Brasil tambem t:em a sua missão de
sustentar o cambio, ü1inbein joga na Bol'sa, tainb'em é o. êorretor,,, é o especulador, tambem é o banco agrícola, tlünbem ~
o banco ·encarregado de facilitar e proteger as operações de
'Cr'é'dit'ó rural~ Não sei se ell'e. tambem_Já é bancQ hypothecario;
más muito pl'ovavelmente, nas faciliuades da nossa ·administração, o ·Banco do Brasil já ha de ter ilmpre~tado, sob garaht.ias hypothecarias,. alguns milhares de ·contos a este ou
á'quelle favorecido do Governo. Além disso, o Bàn:c·o do. Brasil que é o. banco dos. redesóontós, passa; 'a insti~I.Jir ~ dtfali:..
dado dú.moeda, porque o)3anco do Bras1l só poder:~, segundo
o projecto; iniciar o resgate depois dê poSsuir (\em inil contos
de reserva, Mas céssa desde logo, llàra 'o Po'd\lr Federal, o
direito de emittir, o úma liiii.it'aÇão cohtro:ct\ial vao ser post.a
t\ autoridade legislativa conforidil. nós t'extos da nos'sà · Coitsl.iti.lil)ão, Disp'ile-·stí no -subst.itut.ivo que o Banco do Brasil
regulnr:\, contractunlment.o, ll.s emissões com o Governo Ferlm•al e o poder elo emittir fica prohibiclo ao. mesmo Governo
Federal.
.
.
. ·
Tudo o qUe se fez, Sl'. PriJsi'dú!\lc, 'foi com 'o intuito de
cronr um novo banco, um novo ty-po, tihia 'admiravol e es. drüxula. fói'ma rio oi•ganizal}iio bancaria - n ban'cO para a
· có:risólidilçiío dil diviàil iluctuanto dó Goverll'ó. Ihstit.ué~se,
có!úo dcpósü·o, \.iin dc))·osit'o àmllnlanto, um 'deposito 'dó 'd'ez

o
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milhõe~ de cslcrlinos que, como os exercilos de theatro, já

Berviu de deposito o cte gat•nnl.ia no 'l'hesouro Federal para
as ont.ras rm issões, Dá-se este deposito, em pagamento, como
pl'OJ)l'iedaclc, ao banco, mas .sem que o banco possa dello
dispOr. ·
. ·
.
F.' um dcposilo cm pagamento, ou ó um simples depos!lo?
Pot• oulro Jadn, yê-se IJem que se !rala de U!U pagamen~o,
porquanlr• esse depn;;it.o clr. dez milhões csterhnos, depos!lo
sngt·ado, caixa r.lc guerra do Bru~il, é o rcsullanle da. expoliarão feita nn~ portadores da~ l~traA\ dos l.ilulos, dos .bilhetes
<lo Tlwsoum, omo, liLulos r.lo rlcpostto, dos ·que all1 foram
levar as suas libras nóilerlir.as, as suas ·moedas cm ouro, de
que o Governo se .apossou para ,iámais rcsLi tuil-as faltando
assim á HJa 11ôa ft\ e á sua lealdade.
O fln. PAULO nF. FnowrJN -·Ninguem levou as libras ao
banco como deJ)Osito; levou-as pot·qur. era quem mais di.
nheiro rlava por clias.
O Sr.. Inu-mu MACHADO- Mas o Governo tomou um compromisso; foi o de restituir e essa restituição não se fez.
·Votaram-se lms elo forca, leis de ordem politica e o Poder
.lndiciari~ negou a rcstiluicão 1\quelles que propuzeram acção
de dcpos!Lo.
O 811. PAULO DE FnoNTIN - Porque não se tratava de
acção do deposito.
O Sn. IRINEU MACHADO- Roubada assim a grande massa
de portadores de bilhetes do 'rhosouro, privado assiin a
grande massa elos portadores deis bilhetes do .Thesouro, consti!.uiu-se com esse formidavel esbulho collectivo um deposito. Agora :quer-so lançm· mão desse deposito para o entrega1•
no Ban_co rio Brasil. Não se diz que esse deposito fica nas
caixas· do1'hesouro. Elle li dado ao banco; para as caixas dos
bancos são transfe1•idos os 10 milhões esterlinos e são transfm'ií!os pelo valor de 30$ a libra, isto ó, com immediato pre.
juizo de 150 mil contos para a fortuna publica, para o Thesouro NacionaL
·
.·
O que, de facto, se pretende é faZCl' uma dupla emissão
do 300 mil contos para pagar di vidas do Governo, a pretexto
do consolidar a divida fluctuanle, Mas, isto não é consolidacão de divida fluel.uantc; o que se pret!lnde fazer é emittir
mais dinheiro para, segundo o discurso do proprio ·Ministro
das Finanças, no "Cluh dos Diarios", o que se pretende fazer .
é pro~eger, é com as emissões do banco, a produccão nacional.
Ist.o u, passa por sua vez a ser um banco de protecção econornitJa, o Banco do Rl'Usil, que assim contém dentro da sua
organização todas as modalidades bancarias, e algumas dellas
absolutamente inconciliavcis entre si.
·
Como conceber quo, ao mesmo tempo, um banco seja de
·desconto c redesconto 'I (Pmtsa.)
l,)(l desconto e de simples operacõcs correntes de commercw a fazer concurrencia aos demais bancos que são seus
J'reguezes de redescontas ?
.
Muito mais sa..bio fc)ra Ol'ganizar-se uma insliluicão nos
moldes nortc-americalll'~. As grandes l>mprozas os' t1•usts
IJUbscrevom para
a organizacão bancaria. , VÜO buscar
.
. O. ouro .
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de que necessitam onde elle existe, para ~rc_arem um fundo,
uma reserva melallica, um lastro para om1ssoes.
Mas, como se póde .c~n~-ebc,r que .cn!rc nós se chegue ~
es'ta ficcão, para dcsoffiCiallzar a mmssao, que passa a set.
bancaria', e se confia essa operação a um banco que é uma
repartição do proprio Governo ~
·
Isto é para que as cm issões não sejam do Estado,
conferc~sc 'o direito de emitt.ir ao proprio banco, onde, além
do domínio das acções, se tem ainda o domínio absoluto da
administração ?
.
.
Por outro lado, arrebata-se ao Congresso Nacwnal· o di~
t•cilo de examinar cada um d()S auxilias c cada uma das cousas
de auxilio. A protecção á borracha, a proteccüo ao cacáo, a
protecção ás ma.delras, ao café, todas essas cousas tecm sido,
uma a uma, disctlt.idas pelo Congresso, em caãa uma des~as
a intervenção deve ser necessaria.
·
E ag.Qra, d(l hoje em deante, vae incumbil·-se a este. banco
o direito de emissão para cada uma dessas necessidades,
quando o Govel'no ti o unico ,juiz c dono do banco, a manejai-o
como qmzer, J'ar:i a~ emissões, dm·tí as quanlias que quizcr
e o ban.co, é só imprimir nos seU5 rolos o papel e despejar na
circulação quantias destinadas a proteger ramos de producção
nacional I
.
Mns, a verdadeh'a conse;quencia ó esta: que nunca mais
.um papel s0.rcsgata como no caso dos 120 mil contos adean~
lados ao Estado de S. Paulo; como uns casos do convenio
belga e italiano. E' só cmitf.ir, lançar mão de· um meio pro~
fundamente contraproducente, creando exactamente o deficit',
re~ultado da depreciação cambial, pela necessidade que Lemos
do satisfazer servi no:; externos c serviços de divida. Grandes
erros vamos empi·eg1u· o meio que pócle augmentar essa
cle{icit',· fazer callit• ainda mais a taxa cambial, depreciar
ainda mais a nossa moeda, depreciada .iá de mais de 400 %, e
produzindo um terremoto a pretexto ele salvar. um incenclio.
Uma só dessas reformas bancarias, que no seu aspecto de
banco de protecção ú producção, de banco de Cl'edito hypothe~
cario urbano, àe banco de desconto, de banco de deposito, de
banco de desconto ou redesconto, qualquer uma só destas modalidades, huslaria para suscitar um longo debate e provocar
todas as attencõcs em torno desta ·questão, mórmente quando
o Brasil até ho,ie não conseguiu legislar a respeito dos bancos
estrangeiros, quanclo al.é hoje nem siquer conseguiu pôt'
mãos nas explorações elos bancos estrangeiros e agora se dá
maiOl' .poder a esses bancos para luctat' contra o Banco do
Brasil, contra o banco que é o Governo quando esse banco
devia ser organizado, para o seu proprio interesse, com a col~
laboraoão dos bancos estrangeiros que deviam ser os subscriplores o bef!l assim as _grandes em prezas, como se cxigo
no~ E:sl.ndos Umdos, o, cntao, cm vez desses bancos serem
adversarias impenit~nt~s do banco de rcllesconto, seriam os
seus collaboyndores, ser 111m os instrumentos ele um mach inisla
que obedeciam 1í sua direc9ão.
Aqui, nós eslabeleccmoi! conl'lictos mlLrc os banco8 concr.tlencl~ a fac:ulcludc llo emissão c redesconto a um instituto
!Ja~cnrJO, proteccão c!o que s·osa o b_anco inve~l.iclo elo privilegiO da venda dos !JJ lhet.es ouro e amda dispensado do paga~
monto do scllo, a pretexto de que se vao organizar um b"'nco
de credito, de r1ue so vae org-ani~al' um banco ele emissüo 11ar(\
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elevados fins, rqus ·nada disto se darú, p.ois virú. ~·cno.ya~ as.
(lSpücui::;cões brú;liiarias da Bois~, ';'ll'~ .aggrayar au1~a, r,nms ~
nossà situação cc;>m uma nova emtssuo. dest.m~d.n, a so.Iver os
c.ompromiss(ls do Governo. E recorrc.-se, enlao, f!ll todos os,
meios ao mais conclernnado para empregar o servtco. do CO,J;lsolidação da divida a um bn,nco; en!,rcga..,se ~un sory1co. d~sJa
nalÜl'I)Za a um banco que não 1Í senao uma strnples reparllçao
do Governo, ondé' não ha um meio possível do se fa~or uma
fiscal i~ação cerlu.
·
·
.
. w, pois. a Casa qtw tonho fundadas razões para mo bater
contra uma concessão desta natureza, .que va.e aHectar o
proprio Banco do Brasil o vae estabelecer. um "imbroglio" no
nosso papel-moeda C: a solução será, falalrnenLe, incvilavel-·
mente. ·ao· cabo do alguns mezes, a rcvogaçãQ deste fav_çJr, {l
cess'ação desta funcção elo banco e de novo a encarnpacao, o
de novo a collsolidacão da divida pelo Governo e o Governo a
fazer o resgate das· proprias notas que ollo mandou ernii.Lir;
por um banco· que ó dellc, para fazer a ·emissão por u111
banco que não é do Governo.
· Aqui, cm virtude dr! uma lei, se permHte ao Governo
ernitLir por interrnedio do Banco do Brasil, por urna lei sem
limites do emissão, se dá ao Governo o direito de ernittir. E'
nccessario sophismar. ·
· O projecto.· li. inconstitucional, pois. o direito, de fazer
emissões não' póde ser rnatcria contractual de um banco, n.ão
póclc ser transferido a um banco cujos contractos não podem
dcrog:n' as. Ic'is c a CanstiLuição. Federal. . ·
Seja oorrio fôr, Sr.· Presidente, .lavro o meu protesto desta
t.rihuna· contra r.sso crime de se pretendei•, para emiltil'
600 in'il contos d~ réis, pôr ainda cm Jogo o credito o a sorte
desse barco. Se o Govorno necessitava do emittir que o fizess.e corajosamente, sem contaminar mais um .instituto,· mais
urna creação, mais urna repartição delle, po11que, afinal de
contas, ó Banco· do Brasil não é senão urna repartição do· Governo. Mas é preciso que se desorganize; ha do tudo ser desorganizado', tUdo quanto depender do Governo do Brasil, Por
isso mesmo dizem: "vamos tirar do Governo o direito de
omissão".
·
.
· Tira-se, não do Governo, mas do parlamento I Passa-se
ao Go.verno exactamente o direito de ernittir sem fiscalização,
por interrncdio desse projecto, que redunda em uma emissão
consentida pelo Poder Legislativo.
·
·
· .
Mas, Sr. Presidente, é neccssario, ao menos, que em
umn l.l'iste c sombria hora corno esta, cu me retire da tribuna
qand9 uma explicação de minha cof!ducta á Nação. Subimos
oaqu1 sem que os nossos adversar10s tenham feito urna só
concessão. Não se vot.ou a terminacão do sitio 1•O estado do
sitto vac ser prorogado amanhã J. Vae continuar esta noite
cobrindo. o céo do nossas consciencias I O crépe é: a bandeira
do. I:~rasii I Negou-se a amnistia, medida de clemencia, ~ara
sn,Joitar o Gov<.'rno ao vr:xamc das irnpronuncias dos trJbuna~s I Prolongou-se a. ag-itação se~ ~roveito para a acção dos
od10s I Pretende-se VIOlentar os direitos dos Estados sàcrifi_cancto n au,tonomia rlo Estado do Rio de Janeiro. ,·, '
0. Sn. MIGUEL .DE CARVAL·HO-Não apoiado.'.
. .o Sn. ~RINE!.! MMHAOO- ... salva, pelo Poder JudiCIUI'Io que anula e uma garnnt.ia, a quem, clesta· tl'ibuna, cm

.
I

"

I

j

SESSÃO EM

31

DE DEZEMBRO DE

1022

495

nomr. da Nação, rendo uma grata homenag-em, Prestou elle
c5se serviço á nossa Patria, salvando, pela sua energia,· pe-la
nossa energia, o coração da Republica I .
·
Sr. iPrasidente, o honrado Sem1dor pelo Estado de Sá<l
Paulo é um !Jerdeiro das tradições do pensamento de Campos
Salles. Não póde deixar de estar no carinho de suas recorda!)óes o pensamento do _grande republico, imperterrito defl:lhsor da autonomia dos Estados, sobre a qUal· assenta· todo
o e.dificio da unidade nacional l Creio, porém, na sinceridade
de seus -esforços e daqui lhe rendo. esta pUblica justiça, campeão esforcado que tem sido. na defesa do Estado do Rio de
Janeiro. Mas não guero ao mesmo tempo, como. brasileiro,
dar minhas ·saudacoes pelos seus esforços triumphantes' em
fazer risse banco sahir victorioso pelo voto· do Senado, acreditei sempre que não podia ·chegar a uma so!i.J(.Íãó;· .Chega~
ram o!l lfomens cheios de adio e em cujos COl'acões se guardl;lm o~ cilcos das ~erpentes, em cujos corações .s~ aninham. ~s
v1boras da vingança, dQ extermínio, da destrmçao dos direitos e das garántias dos adversarias l
-Era preciso que ultimassemos esta sessão com um voto
de esperanças, com um voto de conforto l
Pleiteei a causa dos alumnos da Escola Militar, P.sses heJ'Oiaos defellSO!'e8 de briQ da mocidade da nossa terra, soldados valorosos das idéas republicanas 1· · ·
.Acaba a Camara de votar a minha emenda, autorizando o
Governo a reincluil-os na escola, a contar-lhes o anno perdi·
. do, a cancelar-lhes. as notas de expulsão.
.
Quantos e quantos delles não são punidos sinão pelo gesto
do. seu heroico l;lr\o, o. seu brio. di-gnificador l
· · Não falta, sem duvida, na alma brasileira, amor ao paiz,
amor ao trabalho, amor ás instituições. 'Falta a tena·cidade, do
esforço, a continuidade da resistencia. E' Uin tra<ia cará'cte;.
r1stico da latinidade. ;QI hitino cede, não pers_iste, recúa a. cada
momento, e quando um delles, sahindo do commum dos da
sua raça, persiste, lucta,_ teima e não cede, cobre.-se-o de
oclios, cercam-lhe os clamores, fazem delle um~ figura rebelde e. vermelha de intransigencia, de imposição, de tyrai"mia
parlamentar.
:
Tenho sido descripto e pintado nesta Casa, como rebelde,
cuja prepotencia quer sobrepor-se á vontade dos seus pares. 'Não' I Cáe a neve sobro a minha cabeça, mas o meu caracão conserva a mocidade. Eu saúdo a mocidade vencida,
mas honrada, da Escola Militar I (Muito bem; mttito. bem.

,,

Apoiados. Palmas. )

",'•.

O Sr. Presidente - Não havendo mais quem queira usar.
da palàvra, encerro a dis(\ussüo. (Pausa.)
·
·
Está encerrada.
O Sr. A. Azeredo -

O Sr.

~residente

Peco a palavra pela ordem.

.- Tem a palavra o nobre Senador.

Q Sr..A. Azeredo. (pela ordem) ·- Sr. Presidente, pedi a

palavr~

. ti.J~q

pn•ra 'fazer uma declaração da voto. .t\ minbú opiao ~anco, 6 r.on\raria.. J\migo, porén:.·, do

~m. ~~àl[lcão

,.,.

•
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Governo, não posso deixar de dar o meu apoio nesta questão.
(M·uito bem; muito bem. ~poiados.)

O Sr. Vespucio de Abreu O Sr. Presidente -

Peco a palavra pela ordem.

'l'em a palavra o nobre ,s:enador.

O Sr. Vespucio de Abreu (pela (n·dem) - Sr. Presidente,
não tema V. Ex. que, ·pedi·ndo a palavra, venha prolongar por
mais tempo essa tão longa discussão, e protcllar ainda por
algumas horas o encerramento dos nossos trabalhos.
Venho simplesmente, no cumprimento de um dever, tra·
zor ao .Senado a declaração do voto que nós da bancada rio·
grandense fazerr.os sobre o assum;p.to.
•remos uma tradioão nesta ·Casa do Congresso, Lemos a
nossa linha de conducLa, e não nos seria licito, neste mo·
monto, silenciarmos sobro este projecto, som salvar as nos·
sas responsabilidades das consequeneias que delle possam
advir.
Envio á mesa a nossa declaracão do voto.
O Sr. Presidente -· A declaração do V. Ex, sertt lida na
mesa, depois da votação do projecto.
O Sr. Indio do Brasil {llam encamtinhm·

à

votaçúo) -

Sr. ;Presidente, requeiro a V. Ex. que consulte o Senado si
oonsonto cm quo a votação seja nominal.
O Sr. Presidente - O Sr. Senador Inclio do Brasil pede
para que a votaoão do substitutivo da C01mnissão seja feita
pelo mcthodo nominal.
.
·
Os senhores que approvam .o requerimento, queiram lo·
vantar-se. (Pausa.)
·Foi approvado. Vau sot• procedida a votar,ão, das emendas, em pz•imeiro Jogar.
E' annunciada a ·votação das emendas elo St'. Jeronymu

Monteiro .

.O Sr. Sampaio Corrêa -

. O Sr. Presidente -

•

Peço a palavra pela. ordem.

(I

Tem a palayra o nobre .Senador.

O Sr. Sampaio Corrêa (pela o!'dem) - Sr. Presidente,
esta emenda, bem como as outras a.prescntadas pelo Sr. Se, nador Jeronymo Monteiro, não estüo .. de accórdo cem o me·
canismo do tP·rojeclo e o quebram em absoluto.
O SR. PRESIDENTE - Devo informar. ao z1obre Senadot• ·
que se acha sobro a mesa apenas uma emenda do ,gr. Jeronymo Monteiro.
·
O Sn. SAML'AJO Conmh - Siio tres emendas, todas na
mesma folha de pnpel. Encaminlhando a diBcussiío sobre a
primeira, para não roubar tempo ao Senado, a Commissão de
Financas, por meu intermedio, dú ·O seu parecei' conjuntamonto a todas essas emendas. E!lo ú contrario ú sua aceei-
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...
. circulação,. o ·omÍtt.i-do iielo Th~souro. Nacional até ii. cÍ~La -da
•.. presontoloi,. observadas as· seguintes condições: .. · .. .·.·· .
/ -·•t., · ·· .· ·. ·. Primeirà -=: Ô Bartco ccinl.racLará :éom· o Governo zi.rogu.:· ·
' .lamentação da 'faculdade ..omissora, .. cessando, então, . para ·o ·
• · ·. rrhesouro Naciorial,-o:díreilc· de cmittlr papel mocdaidurant~.
o.prazodo.contracl.(), oqual será•rl'o.-i9 annos: ·: .·:.•.. : ·
·· · •Segunda .,....; As· emissões··c!O Banc.o. serão feitas sobre las~. •
· · •. ·'Iro metallico··de ouro,.,á t,axa.de ,12 (doze) dinheirQs, p'or mi}.·.
·· · ; •. . • _.r~!s, .··e. ~obre: eJ!eitos ~comJ:nércia_es· que satisfaçam ás •condi~~ .·
l}oes estipuladas no contracto, sendo a parte ouro correspon-.. ;
.•• -r •
· ;.·dente,· no .minlmo, à :um. tr.!'ço 'dl:l. valor da. erh·issão, salvo. e'm\,
· ' · · · · ·,. -caso·· de necessldáde extrenJu~ ··reconhecido r}or decreto do· P'o~ ·. ·.·.·.
; '· . ' ·. d.er }llxeé!JtiVO,' em que QBiínco ·p~gará :no Thesouro Nacional .· :
•) ·
-.
•·os :Juros· de .12 . <'7'é •(doz~ •nor ·cento) -ao ·anuo .sob.re o. excesso . ·
· · ,.
• <errlil.tido::que ·est:iver-..em--cii·culacãõ. ·c .. ·. · · ·· . .. . -·. I ·.: ·
· ,.:..
. - ·. . . Terceiro ·-·· 'Logo que:.~· fund·O: de rese'rvà do Barico . tenha .. : .
· · ·. · ·.· ~ · .attingido á importanoia. de· iOO. 000 :000$000· (bem mil c.ontos.
-de .réis).,..papel, ·iniciará· o mesmo .Banco õ resgate ·.d'o. papel'. .
.. :_c ' ·
·-moeda .do'. Thesq.uro Nacional::empre~ando n~ssa <?Pe;ac.ão lo~ :
·. ·
•: dos :os .elementos de um fundiY esp_ec1al ~e: garanha e de .conr
· ::.':_:' ·, ·:-· -versãõ formando···' ·· .. · · ·.• . · .. · · • . ·.··.· · .. ·· .. · : .. ·, ·.·
. :· ·.• ·. ;.1) com os-- lucros do :.Bãnco, depois ie. dediudctõs 'i o o/o
· - · · .. : :. - .: (•a·ez :Pôr cerito ).: para -o: fundo íJI), !'tlsei·va 6- ós div.id.elldos éiue' ··.
' : ' · ... · : forem·dêv.idos.âs acções .:limitá:das estes ao" :ma:xirrio 'de 20 .%
..... , · ,(vinte pór·centó) ·ao anno..-:. < : :··:·,: >: ·• · .~: ' · : ;·
:.. -,· ..:
· ·: · • -2) • com· a impor(ancia,'dos (Hyidendos. que. lioube.reín ás... .
.... , - :·· . • :-• '.. a.c'ções-do. Banco per.tencén: es- aô .Tnesouro.:..Nacional,, at'é .final _
. . :: · ... :~ resgát.e,dopapei' moedadl:l mesmo Thesouro.. · . · <,' · · ·
>' ·'. -·,-.·~ · . ::. · :n .com os ~recursos {Jue forem annualmente.consignados ..... ·
< ' ·· ·.. · ..-.<-pelo Gongr~ss'o Nacional na;; tleis :do~ orcàmen.tõ. em.imp.qrtan- :-~ ·
·· ...... -. >c ia pelo menosoc_ig·ü~l. ;á. pil~te: dos .lucros. elo. I!anoo. levada .. a· .· ..
'' .· ·. : .... -- :conta.odo ·.J(mdo ;cspeóial~de ·gt~.rnntia e::.dc conversão. no .anno .: .· .. ·.
'·-: · -::·.; ·: •:. anterior; ~emq_uant6':111lo· for ultimaídl:l o rc.sgate de· todo .o ·pa.;,_
.<: : ~ · ·. 1- .··pel· m~P.tfil. ~do ;Thes'ouro -Na11ionnl ·em: circulnoão nli~dnta .desta. .
c.

1

.

··~·::.._._.·:,;-:_-··....

·

.J'éi_.':'·-~~·:·:~--,·-,···'· .. _:-:.: .. :;

:·;·.:;-_--_:.. :·'l":.'-~;,'''_:..,.-,.·.-.::.·:·-._; __ :

_.. -~_.: .._ J .

'

•••

·-~·

' ....

.~ }~:· ·· ·: ~ - ::kitulrfa ..:.;,~ o Jiuido Úpeciài-d ~egarantia: e<iie convel'são•· ·

· ·. ...,.. · ·. ·. 'deverá :.wer:·abplicado :na···n~qu'f§féãít de~ ouro ·metalllcci a taxa ' ··...
·
: · · · <_de ·12 ('d'Oze')-:db'lneirbs por mil·réis· · · · •-, . · · · · ··; • · ..
··~
>:. úinta-·.·,~o\s n'ot.as qu~.rorcmi emiÜídas ·pelo Birnco; de: :
>
·
.
.
;
'
•
:
·:
.
·C"onfõrmidade ·c'mn estaJei,' terão cur'so' 1egli.l ·e Poder liberli.to.:' , .
. . ~' ;-;.'. ; , ·. ' ,: crlo:·em ctoilo :o ·pdz o serlin.. conversivei$' ·em: ourp ··e- 1i vis. ta: á ·.·. .• ;
·. -~ ·;-·;-,, .~· : ( '· : 1axâ .::ile !2·.:( doze. d!nheirils• por:ini.J' ré is), nas: :condicões:'ld'C'-' ·,:;· '·
· ··
i. ~; ,ê· . 'i 'tinidas no:âecrefo ·n.-.:1 .. 1}75;· de 6 de -dezembro ·de· f906, désdc ~- ;..:
. \ ">'i :_ . ;:qpe :cada; taxa '.sEi_:ten~a 'ffi11)1f.ldo·-.dm•itn~e· o pr_~zo ri'unila: inf~- .·: ,
1
..'; : -:: · · ··rtO r a. tres annos, que .for .fJxai:lo no conttncto..
· . ..
. -.;.:
, .';· ... ·. · :. · . . .. . Sexl.a - Pava occorr13r :á ant.ocipação 1da Reccit~ da. União, - ..
:.· ·.:. ·...,"' -.. :· ',abrirá o•,Banco ao Thesouro: em cada •anno um credito em :' .
·: ·.·. . ,· ' .· 'riol!f.a. ~orr.ento af.é o.-maximo da :qun:la_ parie da.. re~eita• ·or". , . ~,
,_.. . .
::(la da ··para esse anno, conta que. está liquidado dentro ·ao. ex!lr~· .. ·
·
·
_·cicio
.. · ··>.
:· : .· ··. _· · . · ...··. . _· ·
·'.
"·-''Setimil .- As ·accões do -Banco,· de presente ou d'O futuro.· ··
·· .
'· pert.oncerite·á União, serão incorpo.radas ao pat.rimonio .• in~
, :· ,. . . . ·. alieiiável.'âa Nacão nunca pod~rão ser inferior a 50 % (cin'. ·· ·.· ·coen'ta ·pOr. cento) . do_ t.otaL .. ·. ·~ . . .. :. . .·
·
.
. '\ · · < • . Olflava,- O Bnnco. rilf.ormart\, ,·no todo,. ou. cm·. parte,
· · • · , · .po( pJ•azo ,lião inferior a 2. (dous) annos;. o sald-o do. actual.'·
·· · · , ·
·. ''dêbito do Thesouro · para -com o Banco •
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Nona - Cessará o i'uaccioúamonto da lictu'al Carteira de ·
Redesconto do Banco, logo que !Jillro em· ~igor· o· corilracto au-' /.
Lorizado' .nesta-lei'..~ · .

.. ·

·.. . .

,_-- · . -. _.

·

.· ·. -·.·

::-r.. -

·. , _,

. . ·. . Dficima ....:.. O ·Banco 'deverá 'conservar cm· de!Josito ·o ouro> -' · · ·
..
· .· · qpe ·lho fór, transferido Pm . virlud'e dosta·Jei,· J)nra os fins
. nella mencionados; não podendo· alienar,-caucionar. ou remo,;. · ' · ·
voe: l'JB!'Il fóra do pa~z · o· ouÍ·o que lho ·é. 'Lr!lnsferido 'por esta·
·
'
·.-·lci .. r,;"-_ .--:.··.·.
. ,• -'• . .-_,-.
'..• -~- '• ' ·_ >.~..
.· · Deoima primeira .-• O ,Governo· eslabelccérá nó: contracto
· , . . que. vier· .a .assignar ·todas ils ·éoilclié()es quê. julgar' .n!)oessarias. , ....... .
, . . ou cq11v~ni!in~e,s á fis'caliiafjão dos: .actos 4o Bane.~ e á def~sa . • 1. - .
dos.dire!tos ·e mteresses tio Thesouro NaciOnal. ·._: ·, ; .'···'-:.: .. · ;>: ..
·< Decima. segunda -:--'o 'J>restdente do Banco será~ livre~ -~
. : .mente--nomeado· e -livrem<into .dãm'it,tido-: pelo Pi:esidente dO: • _ :_ ·
, · . •República,<e· terá.diréito dé váto· a"qualquer deliberação .da· Di~· .
~--~--- -:~írcctoria. _ _ ·-_-.· .. .. -:·::- .-:·.· :_ . .-·._ ~~--- :···_. . .- ·.. ··.:. ·~.-.:'. ·-~·-_.:· ·:·· .:.· ·'.·-.. :·-._._.~ ,-_._ .
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.... ·votamo·s .contra o. proJecto .pelos. fund'amentos . oonstantes~ ·. . .
dos discúrsús ,.proferidos 'por:•ínembros :da :ndssa· báncada:·ca:.. .. :.. · .
' . 30 de' outubro e f de riovembrol de i920 e da'·declaraoão ,qtili'' .' . : .:-:· :·
.-r a representação. ;,su.l-riog~und'ense nesta:· .Casà> do ·~Congresso, · -'
.... ' : apl'escntou, ,por, ócca~Ião,: <lO:.'"Vo\aP;..se·. o :·proje~to.·.ní ;.:l5oi_, do:.
:.. ~ •. •-•'
' .. mesmo anno,· .e.m •ultima das,-mencionadas.;datas,' ),c · .· •. ·.... ;.: ·: .
· • · ..·Não: desejam()s ~embl\i·a~;àr .a m.ffi:Hda.qu~ .o ~ovérilo _reputa- . . . •·.· . .·
- . . como.. restauradora de nosoo ..·credtto: . ·Conhnuamos· a.:' pensar.: .. ·· ·? '. · '. •
.'que. :no- momentô. :poderá esta medida ·. trazér· 'alg.úm<resul.:.~ . :· '. ' ::-: 'c J
.• ·: . t.àdo'. mas q1:1e .de 1'utu·ro ~~·rastará o~ s~il •· cortejo ~de' inale~ ... > ·. •· • <·'. ,;;
·. · .: .. Oxalá· que· nossas. prevJsõcs não se ··reahzem e que 'os :louro~ . · . ·.. ,,,
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' viotorie!lYsempre es~a· suggestão .governamental..-,'' ' •'
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FAVORES A'-JI[IL11'AI\ES MUT.iLADOI!I .

_ a• diwussão ·da propósicã~ ·da Gamara dos Deputado;
n.
·de' 1922; dispondo-.sobre à reforma. dos militares gue· . . .
..... ·.-· ..: s·e 127,
inutiliz~ram.,para o. eervico acUvo, em defesa 4a: .or4em : ·• ·
.
.. ·-' legaL nos· d~as 5· e 6 de JUlho do corrente anno~ . . · · · · ·. -~· ·
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